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01 - (EFEI  SP/2001)    
Leia os textos abaixo: 
 
Texto I: 
"No tocante à justiça dos índios, El-Rei Nosso Senhor há 
de compreender, que embora Sua Majestade, como 
todos os reis seus predecessores, sempre recomendasse 
acima de tudo essa questão dos índios aos 
governadores, como seu dever principal, com palavras 
muito eficazes, todavia, a justiça que até agora existiu 
para eles no Brasil foi nula ou pouca, como se vê nos 
assaltos, roubos, servidões e outros vexames que 
sempre se praticam. Contra os índios sempre houve 
justiça rigorosa; já foram enforcados, cortados em 
pedaços, e esquartejados, as mãos decepadas, 
queimados com ferros quentes, e amarrados à boca de 
bombardas e atirados, por matarem ou ajudarem a 
matar alguns portugueses – que porventura bem tinham 
merecido acabar em suas mãos - , e achando-se não 
poucas pessoas no Brasil, como sempre existiram e 
ainda existem, notoriamente infames por saquear, 
roubar, marcar, vender e matar muitos índios, nunca 
houve até o presente alguma mostra de castigo e é de 
temer, posto que lhe falta na terra, que ele venha do céu 
sobre todos os habitantes do Brasil (...)." 

(Pe. Fernão Cardim. Artigos referentes ao dever da 
majestade de El-Rei Nosso Senhor e ao bem comum de 

todo o Estado do Brasil, 1583/84 ) 
Texto II: 
"(...) Não há trabalho, nem gênero de vida no mundo 
mais parecido à cruz e à paixão de Cristo, que o vosso 
em um destes engenhos. (...) Bem-aventurados vós se 
souberes conhecer a fortuna do vosso estado, e com a 
conformidade e imitação de tão alta e divina 
semelhança aproveitar e santificar o trabalho! 
Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado: ( 
...) porque padeceis de um modo muito semelhante o 
que o nosso Senhor padeceu na sua cruz, e em toda a 
sua paixão. (...)." 
(Luís Antônio de Oliveira Mendes. Memória a respeito 
dos escravos e tráficos da escravatura entre a Costa 
d’África e o Brasil, 1793) 
 
Na comemoração "Brasil 500 anos", a Igreja Católica 
pediu desculpas pelos seus atos do passado: 
reconheceu a sua omissão em relação ao trabalho 
escravo do negro africano e os abusos cometidos contra 
os povos indígenas.  
 
Assinale a afirmativa falsa: 
a) A Igreja oferecia justificações teológicas para a 

condição de escravos negros e no máximo prometia 
salvação para aqueles que se convertessem à nova 
fé.  

b) No Brasil colônia nunca houve uma atividade 
missionária especificamente voltada para o negro.  

c) Em relação ao índio, a Igreja defendia a sua não 
escravização. Reconhecia que o gentio era portador 
de alma e o esforço evangelizador estaria dando 

oportunidade a essa gente de conhecer a 
verdadeira fé.  

d) A ordem religiosa dos franciscanos dirigiu suas 
atividades especificamente para a conversão dos 
negros.  

e) O jesuíta Manoel da Nóbrega redigiu o primeiro 
tratado teológico que surgiu da experiência 
missionária no Brasil e defendia a idéia de que a 
conversão do índio só era possível depois da sua 
subjugação.  

 
02 - (UEM PR/2001)    

"Os selvagens, em troca de algumas roupas, camisas de 
linho, chapéus, facas, machados, cunhas de ferro e 
demais ferramentas trazidas por franceses e outros 
europeus, cortam, serram, e racham, atoram e 
desbastam o pau–brasil, transportando–o nos ombros 
nus às vezes de duas ou três léguas de distância, por 
montes e sítios escabrosos até a costa junto aos navios 
ancorados. Em verdade só cortam o pau–brasil depois 
que os franceses e portugueses começaram a 
freqüentar o país; anteriormente, como me foi dito por 
um ancião, derrubavam as árvores deitando–lhes fogo." 

(LÉRY, Jean de. Viagem à terra do Brasil. São Paulo: 
Martins fontes, 1972, p.24). O texto acima mostra os 

primórdios das relações estabelecidas entre brancos e 
índios no Brasil.  

 
Sobre tais relações, assinale o que for correto. 
01. O texto mostra que a relação entre europeus e 

nativos percorreu um longo caminho até atingir, no 
século XIX, o respeito pela diversidade cultural que 
ainda hoje marca a relação entre brancos e índios. 

02. A chegada do colonizador desenvolveu nos índios 
novas necessidades que, para serem satisfeitas, 
obrigavam os nativos a cortar e transportar o pau–
brasil até os navios europeus. 

04. A relação descrita no texto não eliminou o 
surgimento de outras formas de relação entre 
nativos e europeus. Dentre essas outras formas de 
relação, destaca–se a escravidão. 

08. As relações estabelecidas entre os colonizadores e 
os índios no Brasil Colônia tiveram como base, em 
um primeiro momento, o escambo. 

16. A extração de pau–brasil, com a utilização da mão–
de–obra nativa, principal atividade econômica 
realizada no Brasil nas primeiras décadas após o 
descobrimento, não levou ao surgimento de 
núcleos habitacionais permanentes. 

 
03 - (UEPA/2001)      

 ... E, quando veio ao Evangelho, que nos erguemos 
todos em pé, com as mãos levantadas, eles se 
levantaram conosco e alçaram as mãos, estando assim 
até ser acabado. E então tornam-se a assentar como 
nós. E, quando levantaram a Deus, que nos pusemos em 
joelhos, eles se puseram todos assim como nós 
estávamos, com as mãos levantadas e em tal maneira 
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assossegados, que certifico a Vossa Alteza que nos fez 
muita devoção. 
A literatura informativa ou a literatura dos cronistas e 
viajantes do período colonial brasileiro traz como marca 
a descrição da paisagem e de seus habitantes. O índio é 
o protagonista das crônicas de viagem, bem como hoje 
das peças jornalísticas das comemorações dos 500 anos 
de achamento do Brasil.  

 
A Carta de Pero Vaz de Caminha, uma espécie de 
certidão de batismo do Brasil, conforme o trecho acima, 
trata o nativo como: 
a) Uma personagem que integra o meio ambiente, 

sem contudo encantar-se com o colonizador; 
b) Figura de fibra que enfrenta o branco de arco e 

flecha e defende o território brasileiro; 
c) Um ser desconfiado, mas que colaborou para o 

processo de escravização que sofreria mais tarde; 
d) Silvícolas dóceis, fáceis de catequização; 
e) Inimigos dos portugueses. 

 
 
04 - (FURG RS/2000)   

Os primeiros americanos NÃO são autóctones da 
América, porque nesse continente, SOMENTE foram 
encontrados(as): 

 
a)  datações sobre o homem bem mais antigas que 

nos outros continentes. 
b)  vestígios do Homo sapiens sapiens. 
c)  vestígios de Australopitecinos. 
d)  vestígios do Homo erectus. 
e)  vestígios de primatas próximos do homem como 

por exemplo o gorila, chimpanzé e orangotango. 
 
05 - (FURG RS/2002)    

Leia o cântico quéchua abaixo: 
 

 “Apu Inca Atahualpaman 
 (...) 
 Já ficou gelado o grande coração 
 de Atahualpa. 
 O pranto dos homens das Quatro Regiões 
 afogando-o. 
 
 As nuvens do céu já estão 
 ficando negras; 
 a mãe Lua, angustiada, com o rosto enfermo, 
 torna-se pequena. 
 E tudo e todos se escondem, desaparecem, 
 padecendo. 
 
 (...) 
 Sob estranho império, acumulados os martírios, 
 e destruídos; 
 perplexos, extraviados, negada a memória, 
 sozinhos; 
 morta a sombra que protege, 
 choramos; 

 sem ter a quem ou aonde nos voltar, 
 estamos delirando. 
 
 Suportará teu coração, 
 Inca, 
 nossa errante vida 
 dispersada, 
 pelo perigo sem conta 
 cercada, em mãos alheias, 
 pisoteada?” 
 Reproduzido em FERREIRA, Jorge Luiz. Incas e Astecas. 

São Paulo: Ática, 1991, p. 58-61. 
 
 Este cântico reproduz as angústias da civilização inca 

diante da morte de seu imperador. Este fato está 
associado: 

  
I. à conquista espanhola dos incas, empreendida por 
Francisco Pizarro, a qual culminou com a morte de 
Atahualpa em 29 de agosto de 1533; 

 II. à penetração européia, que, pelo uso da força e 
violência, desorganizava culturalmente as comunidades 
aldeãs do altiplano andino; 

 III. à importância do Inca, o Filho do Sol, como 
catalisador da coesão social e como centro carnal do 
Universo no imaginário coletivo dos Andes Centrais. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a)  Estão corretas as afirmativas I e II. 
b)  Estão corretas as afirmativas II e III. 
c)  Estão corretas as afirmativas I, II e III. 
d)  Estão corretas as afirmativas I e III. 
e)  Está correta a afirmativa I. 

 
 
 
06 - (UFC CE/2001)      

“Já não existem aqui índios aldeados ou bravios.”  
(CEARÁ. Relatório apresentado á Assembléa Legislativa 

Provincial do Ceará pelo Presidente da Província Exm. 
Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo Junior. Ceará: 

Typographia Cearense, 1863. p. 19.) 
 

Relacione o processo de ocupação das terras cearenses 
com o extermínio da população autóctone/indígena. 

 
07 - (UFF RJ/1996)        

"Anchieta aprende o tupi e faz cantar e rezar nessa 
língua os anjos e santos do catolicismo... Inventa um 
imaginario estranho sincrético, nem só católico, nem 
puramente tupi-guarani, quando forja míticas como 
karaibebé, literalmente profetas que voam, nos quais o 
nativo indefinidamente talvez os  anunciadores da Terra 
sem Mal..." 

  
(BOSI, Alfredo, Dialética da Colonização. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992, p.31) 
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Das considerações acima se podem extrair aspectos 
essenciais da catequese jesuíta no Brasil. Assinale a 
opção que melhor sintetiza a idéia do trecho citado: 
a) Os missionários foram implacáveis na catequese 

dos índios, não cedendo um milímetro no tocante e 
crenças, dogmas a liturgia católicos. 

b) A catequese jesuíta no Brasil abandonou 
completamente o ideal missionário, vergando-se na 
prática às crenças indígenas. 

c) Anchieta não fazia mais do que troçar dos índios, 
fingindo que acreditava nos pajés quando, no 
fundo, queria propagar o catolicismo. 

d) A catequese jesuíta, pressionada entre o propósito 
evangelizador e o abismo entre o catolicismo e a 
cultura indígena, optou por uma linguagem 
catequética híbrida, católica no conteúdo e tupi na 
forma, do que resultou um catolicismo 
estruturalmente sincrético. 

e) Os jesuítas traíram completamente os ideais 
proselitistas da Contra-Reforma, disseminando um 
catolicismo falsificado, não só no Brasil como em 
outras partes do império português, razão pela qual 
seriam perseguidos pelo Marquês de Pombal no 
século XVIII. 

 
08 - (UFF RJ/1996)    
 "É em parte à descoberta do Novo Mundo que se deverá 

a tolerância religiosa que se irá implantar no Antigo... As 
depredações promovidas pelos espanhóis em toda a 
América esclareceram o mundo sobre os excessos do 
fanatismo". Esta idéia do Abade Raynal, contida na 
"História filosófica e política dos estabelecimentos e do 
comércio dos europeus nas duas Índias"(1780-1782), 
exemplifica um importante aspecto do pensamento 
ilustrado acerca do colonialismo.  

 
 Assinale a opção que interpreta corretamente a idéia 

citada: 
a)  Trata-se de uma verdadeira teoria da colonização 

moderna, construída sobre a utopia de uma 
América igualitária e sem conflitos raciais ou 
religiosos. 

b)  O que mais interessava a Raynal era municiar o 
Estado fracês para exercer com mais eficiência e 
humanidade a sua tarefa colonizadora, mormente 
após a derrota na Guerra dos Sete Anos e a perda 
do Canadá. 

c)  Trata-se de uma crítica aos métodos violentos 
adotados pelo colonialismo, conjugada, porém, ao 
reconhecimento de que a conquista e colonização 
da América trouxe contribuição decisiva para o 
avanço da civilização na Europa. 

d)  Raynal indivaca, implicitamente, o direito dos 
povos colonizados à independência, exigindo que 
as metrópoles européias agissem com tolerância 
em face dos inevitáveis movimentos 
emancipatórios. 

e)  Idéias como as Abade Raynal fizeram da ilustração 
a verdadeira base da ideologia anticolonialista 

emergente no século XVIII, razão pela qual sua obra 
foi proibida pelas inquisições de Espanha e 
Portugal. 

 
 
 
09 - (UFJF MG/2001)       

Portugal no contexto dos Grandes Descobrimentos 
apresentava elementos medievais e modernos que 
conduziram a um tipo peculiar de colonização. No Brasil, 
heranças portuguesas mesclaram-se àquelas 
provenientes da presença indígena e africana, 
conduzindo a um tipo específico de formação social.   

 
Baseando-se nessas considerações, assinale a 
alternativa CORRETA de acordo com as afirmativas 
abaixo: 

 
I. No imaginário português, o mar apresentava-se 

como a morada de seres lendários e míticos; 
condição de purgatório ou paraíso para aqueles que 
o atravessavam.  Paralelamente, a nação 
portuguesa apresentava-se como o símbolo da 
possibilidade de dominar o mar, ao criar um grande 
império comercial e sacralizá-lo através da 
disseminação do Cristianismo. 

II. A expansão colonial reforçou a velha prática 
medieval em Portugal de distribuição de privilégios 
para a nobreza, fortalecendo seu parasitismo. No 
Brasil, tal prática realizava-se pela distribuição de 
cargos político-burocráticos, além de sesmarias, 
gerando as bases para a constituição de uma elite 
colonial. 

III. A ordem jurídica da sociedade portuguesa era a 
estamental, classificando os indivíduos entre 
nobreza, clero e povo.  No Brasil, não havia 
diversificação na hierarquia social.  O único critério 
de divisão social baseava-se no estatuto jurídico: 
homens livres X cativos. 

 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente I e III estão corretas. 

 
10 - (UFMS/2001)  

O texto a seguir foi divulgado na capa do jornal Porantim 
(n. 225, maio/2000) e apresenta uma crítica, sob a ótica 
dos povos indígenas, acerca da comemoração oficial dos 
“500 anos do descobrimento Brasil”, realizada no 
Estado da Bahia em 22 de abril de 2000. 

 
“Enquanto FHC e os policiais militares da Bahia proibiam 
a cidade de Porto Seguro aos povos indígenas, estes 
escreviam, em Santa Cruz Cabrália, ali perto, na 
Conferência Indígena 2000, o mais importante capítulo 
de sua história: a virada para os “Outros 500”. 

 
Sobre esse assunto, é correto afirmar que: 



 

 
4 

www.historiaemfoco.com.br 

Pré-História Brasileira 

4 

a) O protesto dos povos indígenas durante a 
comemoração oficial dos “500 anos do 
descobrimento do Brasil” é prova irrefutável de que 
a História escrita pelos historiadores está pronta e 
acabada em definitivo, não podendo ser revista à 
luz de novos acontecimentos, interesses de 
minorias e avanços científicos. 

b) Povos indígenas de várias regiões do país 
protestaram contra a comemoração oficial dos 
“500 anos do descobrimento do Brasil” por 
entenderem, também, que estas terras não foram 
descobertas, mas sim invadidas e conquistadas 
pelos portugueses e outros povos de além-mar.  

c) A comemoração oficial dos “500 anos do 
descobrimento do Brasil” é exemplo de que na 
história as vozes dos vencidos sempre soam mais 
alto do que a dos vencedores.  

d) Faz parte da própria natureza do indígena selvagem 
ser arredio a qualquer tipo de festividade 
promovida pelo homem branco civilizado, motivo 
que explica o episódio ocorrido na Bahia em 22 de 
abril de 2000. 

e) A conquista portuguesa do atual território 
brasileiro não foi marcada por ações de violência 
contra os índios, fato este que, somado ao ritmo 
acelerado da demarcação de terras indígenas no 
país, não justifica o protesto registrado por ocasião 
das festividades comemorativas aos “500 anos do 
descobrimento do Brasil”. 

 
11 - (UFMS/2001)    

No que diz respeito ao transcurso dos povos indígenas 
na pré-história americana, é correto afirmar que: 

 
a)  as origens do povoamento humano da América 

ainda é assunto polêmico entre arqueólogos do 
Brasil e de outros países do continente americano. 

b)  o Império Inca teve origem entre povos caçadores-
coletores que se estabeleceram no atual Uruguai, 
há cerca de 4.000 anos, os quais expandiram seus 
domínios por territórios que hoje em dia fazem 
parte da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador e Peru.  

c)  há provas incontestáveis de que o desenvolvimento 
urbano registrado entre os povos astecas, incas e 
maias está diretamente associado à influência 
recebida de povos vikings, celtas e fenícios que 
atingiram o continente americano antes mesmo de 
Cristóvão Colombo (1492). 

d)  povos guaranis não chegaram a ocupar qualquer 
área da bacia do Prata antes do século XVI, inclusive 
a região mesopotâmica cortada pelos rios Paraguai 
e Paraná. 

e)  estudos recentes comprovam que em fins do século 
XV, às vésperas do início da Conquista Ibérica da 
América do Sul, apenas 100.000 índios viviam no 
atual território brasileiro. 

 
12 - (UFPEL RS/2000)      

No jornal Zero Hora, do dia 27 de junho de 1999, 
encontramos o seguinte texto: 

 
“A Guerra Justa” 
“... toda intervenção armada provoca mais pecados e 
destruição do que as ofensas que trata de eliminar... 
pregar o Evangelho na ponta da espada é uma heresia 
digna de Maomé”. 

Las Casas ao seu antagonista Ginés de Sepúlveda, 
Valladolid, 1550. 

     Quando no ano de 1534 o teólogo Francisco de 
Vitória recebeu uma carta da América relatando o fim 
de Ataualpa, o inca, supliciado em Cajamarca por 
Pizarro, indignou-se. Então, era para isso que os cristãos 
estavam no Novo Mundo, para pilhar e assar inocentes? 
[...] 
     Em 1547, desembarcava na Espanha ninguém menos 
que o bispo de Chiapas, Bartolomeu de Las Casas, “o 
gênio tutelar das Américas”. Vinha da Nova Espanha 
com os baús cheios, provando as atrocidades dos 
brancos. Os astecas e os  incas, assegurou ele ao 
imperador, eram como os antigos romanos e gregos, 
racionais e bem-organizados, que, com o tempo e 
paciência, poderiam tornar-se cristãos. O que cometiam 
lá contra eles era banditismo, era crime, era 
roubalheira. 
     A conquista espiritual, disse ele, jamais poderia fazer-
se pela ponta do aço. Resultava do convencimento, da 
persuasão. Obra da palavra e não da espada. Que Cristo 
impingiam aos gentios! Por mais repugnantes que 
parecessem os pecados deles, pior ainda era assassiná-
los. 
     No momento em que ideólogos da OTAN reafirmam 
a justeza do bombardeio humanitário sobre a Iugoslávia 
– para que os sérvios e o seu governo acatem o 
evangelho dos direitos humanos - é bom lembrar que a 
justificativa de uma ação armada em “defesa dos 
valores mais altos da civilização”, longe de representar 
“uma nova etapa nas relações internacionais”, como 
enfaticamente anunciaram, nada mais é do que a 
conhecida, e mais que rançosa, tentativa de livrar os 
mais fortes do seu sentimento de culpa.” 

Voltaire Schilling - Historiador   
Conforme o texto,  é correto afirmar que: 
a) ao longo da história, as nações mais desenvolvidas 

buscam resolver os conflitos étnicos, tendo por 
base o respeito à dignidade da natureza humana, 
“em defesa dos valores mais altos da civilização”. 

b) é demonstrada a necessidade de as nações mais 
desenvolvidas se utilizarem de métodos violentos 
de dominação, para que povos, como os 
ameríndios, no século XVI, e os iugoslavos, no 
século XX, consigam viver em paz e sem violência 
étnica. 

c) a dominação espanhola, na América, no século XVI, 
foi fundamentada exclusivamente nos princípios 
cristãos contra os ameríndios e a ação da OTAN, na 
Iugoslávia, foi baseada no respeito aos direitos 
humanos defendidos pela ONU.  
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d) o historiador está claramente favorável à ação dos 
espanhóis, na exploração da América Colonial, e da 
OTAN, na Iugoslávia. 

e) o historiador estabelece um paralelo entre os 
métodos violentos utilizados pela Espanha, no 
domínio da América colonial, e os ataques militares 
da OTAN, na Iugoslávia contemporânea. 

 
13 - (UFSC/1999)  

"Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, 
porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra 
com arvoredos que nos parecia muito longa. Nela, até 
agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, 
nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lho vimos. 
Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e 
temperados, como os dentre Douro e Minho, porque 
neste tempo de agora assim os achávamos como os de 
lá. As águas são muitas; infindas. E em tal maneira é 
graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela 
tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor 
fruto, que dela se pode tirar, me parece que será salvar 
esta gente. E esta deve ser a principal semente que 
Vossa Alteza nela deve lançar (...)."  Pero Vaz de 
Caminha. Carta a el-rei D. Manuel (1 de maio de 1500). 

 
 As informações do texto apresentado permitem afirmar 

que: 
01. As terras avistadas despertaram o entusiasmo do 

cronista pela extensão e pelas possibilidades que 
ofereciam da existência de metais preciosos. 

02. As referências ao clima, às águas, ao solo, à 
natureza e as possibilidades de evangelização 
confirmam a certeza do cronista que as terras eram 
habitadas. 

04. A possibilidade de os nativos serem salvos 
apresentava-se para o cronista como o principal 
investimento para os portugueses. 

08. Aos olhos do cronista de Cabral, as terras 
vislumbradas da caravela ofereciam possibilidades 
promissoras ligadas à agricultura, à pecuária e à 
mineração. 

16. As atitudes amistosas dos nativos da América para 
com os portugueses, a inocência de sua nudez e o 
meio ambiente descrito pelo cronista  confirmavam 
a localização do paraíso terrestre. 

 
14 - (UnB DF/1992)    

Julgue os itens seguintes relativos aos primeiros 
ocupantes da América. 

  
00. As pesquisas arqueológicas desenvolvidas pela 

equipe Niede Guidon, no sul do Piauí, amplamente 
divulgadas, confirmando a hipótese de que a 
presença humana na América do Sul data de cerca 
de 10.000 anos. 

01. A grande discrepância entre os cálculos estimativos 
da população indígena da América em 1942 (de 8 a 
100 milhões) traduz as divergências dos seus 

autores, quanto ao grau de violência da conquista e 
colonização do Novo Mundo pelos europeus. 

02. Graças à Confederação dos Tamoios, os 
portugueses puderam contar com o apoio dos 
grupos indígenas do litoral sudeste contra a 
tentativa colonial francesa – a França Antártica – na 
região do Rio de Janeiro. 

03. Os portugueses, não podendo escravizar os índios, 
devido à firme resistência dos missionários e do 
clero secular, optaram pela escravidão dos nativos 
da África. 

04. Ao contrário dos portugueses, os espanhóis 
privilegiaram, na exploração das minas do México e 
do Peru, o trabalho assalariado dos índios. 

 
15 - (UFMS/2001)    

Há muito a formação do povo brasileiro vem sendo 
estudada por antropólogos, historiadores e sociólogos. 
Todavia, recentemente geneticistas da Universidade 
Federal de Minas Gerais apresentaram novos dados 
científicos sobre as origens dos brancos brasileiros: “A 
formação da população brasileira tem provocado 
debates. Embora todos concordem que somos o 
produto de um complexo processo de miscigenação 
entre ameríndios, europeus e africanos, as opiniões 
divergem sobre os detalhes e o resultado desse 
processo. Afinal, quanto há de ameríndio, europeu e 
africano em cada um de nós? Nosso estudo genético 
com DNA de brasileiros brancos revela que a 
esmagadora maioria das linhagens paternas da 
população branca do país veio da Europa, mas que, 
surpreendentemente, 60% das linhagens maternas são 
ameríndias ou africanas”  
(PENA, Sérgio D. J. et al. Retrato molecular do Brasil. 
Ciência Hoje, Rio de Janeiro, 2000, v. 27, n. 159, p.16-25, 
p. 16).  

 
 Com base nessa citação, é correto afirmar que: 

01.  É inegável a contribuição de mulheres ameríndias e 
africanas na formação do povo brasileiro, prova de 
sua diversidade genética. 

02.  Estudos genéticos são importantes para uma 
melhor compreensão de certos aspectos da História 
do Brasil. 

04.  È pertinente a tese do caráter triíbrido do povo 
brasileiro, quer dizer, que ele tenha surgido a partir 
da miscigenação inicial ocorrida entre africanos, 
europeus e indígenas. 

08.  Estudos genéticos comprovam que os brasileiros 
vivem em uma verdadeira democracia racial e que, 
portanto, não há necessidade de existirem leis que 
proíbam a prática do racismo no país. 

16.  Se muitos brancos brasileiros tomarem consciência 
de que também descendem de mulheres 
ameríndias e africanas, talvez então seja menos 
difícil a construção de uma sociedade mais justa, 
solidária e harmônica. 

 
16 - (UFMS/2001)      
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O texto a seguir foi divulgado na capa do jornal Porantim 
(n. 225, maio/2000) e apresenta uma crítica, sob a ótica 
dos povos indígenas, acerca da comemoração oficial dos 
“500 anos do descobrimento Brasil”, realizada no 
Estado da Bahia em 22 de abril de 2000. 

 
Sobre esse assunto, é correto afirmar que: 
a) O protesto dos povos indígenas durante a 

comemoração oficial dos “500 anos do 
descobrimento do Brasil” é prova irrefutável de que 
a História escrita pelos historiadores está pronta e 
acabada em definitivo, não podendo ser revista à 
luz de novos acontecimentos, interesses de 
minorias e avanços científicos. 

b) Povos indígenas de várias regiões do país 
protestaram contra a comemoração oficial dos 
“500 anos do descobrimento do Brasil” por 
entenderem, também, que estas terras não foram 
descobertas, mas sim invadidas e conquistadas 
pelos portugueses e outros povos de além-mar. 

c) A comemoração oficial dos “500 anos do 
descobrimento do Brasil” é exemplo de que na 
história as vozes dos vencidos sempre soam mais 
alto do que a dos vencedores. 

d) Faz parte da própria natureza do indígena selvagem 
ser arredio a qualquer tipo de festividade 
promovida pelo homem branco civilizado, motivo 
que explica o episódio ocorrido na Bahia em 22 de 
abril de 2000. 

e) A conquista portuguesa do atual território 
brasileiro não foi marcada por ações de violência 
contra os índios, fato este que, somado ao ritmo 
acelerado da demarcação de terras indígenas no 
país, não justifica o protesto registrado por ocasião 
das festividades comemorativas aos “500 anos do 
descobrimento do Brasil”. Enquanto FHC e os 
policiais militares da Bahia proibiam a cidade de 
Porto Seguro aos povos indígenas, estes escreviam, 
em Santa Cruz Cabrália, ali perto, na Conferência 
Indígena 2000, o mais importante capítulo de sua 
história: a virada para os “Outros 500”. 

 
17 - (UFMT/2001)      

Nas manifestações alusivas aos 500 anos do 
Descobrimento, questões relativas à atual realidade 
política, econômica, social e cultural do Brasil  foram 
evidenciadas.  
 
A esse respeito, julgue os itens.  
00. As imagens veiculadas pela imprensa, televisão 

principalmente, destacaram a pluriculturalidade do 
país, presente no carnaval e na música, 
evidenciando a harmonia étnica e a justiça social, 
acessíveis à maioria dos cidadãos brasileiros. 

01. A Marcha Indígena 2000, organizada pelo 
Movimento de Resistência Indígena, Negra e 
Popular-Brasil Outros 500, demonstrou ampla 
mobilização desses excluídos da história que, no dia 
22 de abril, foram homenageados pela Comissão 

Nacional do Descobrimento em Porto Seguro, na 
Bahia. 

02. A exposição de arte e cultura Brasil + 500: Mostra 
do Redescobrimento valorizou a diversidade 
cultural na formação histórica brasileira.  

 
18 - (UNICAP PE/2002)    
 A comunidade é uma forma de organização social onde 

a ausência da propriedade privada dos meios de 
produção resulta numa economia comunitária onde não 
existem classes sociais.  

  
Vejamos os indígenas brasileiros, na época da 

colonização: 
01.  As mulheres cuidavam da lavoura, das crianças e 

cozinhavam; 
01.  Os homens caçavam, pescavam, construíam as 

tabas, guerreavam, derrubavam as matas e faziam 
a coivara; 

02.  A família indígena era monogâmica, e quando a 
índia dava à luz, o pai da criança ficava de 
resguardo; 

03.  Um conjunto de ocas formava a aldeia ou taba; 
várias tabas formavam uma tribo e um conjunto de 
tribos formava uma nação; 

04.  Os índios eram monoteístas, adoravam apenas um 
deus, representado pelo trovão. 

 
19 - (UNIOESTE PR/2000)  

A expansão da Colonização Portuguesa na América, a 
partir da segunda metade do século XVIII, foi marcada 

por um conjunto de medidas , dentre as quais 
podemos citar: 

a) O esforço para ampliar o comércio colonial, 
suprimindo-se as práticas mercantilistas. 

b) A instalação de missões indígenas nas fronteiras sul 
e oeste, para garantir a posse dos territórios por 
Portugal. 

c) O bandeirismo paulista, que destruiu parte das 
missões jesuíticas e descobriu as áreas mineradoras 
do planalto central. 

d) A expansão da lavoura de cana para o interior, 
incentivada pela alta dos preços no mercado 
internacional. 

e) As alianças políticas e a abertura do comércio 
colonial aos ingleses, para conter o expancionismo 
espanhol. 

 
20 - (UNESP SP/2000)  

Com a chegada dos europeus no continente americano, 
a partir do final do século XV, as populações indígenas 
foram praticamente exterminadas. Mas, apesar da 
violência da conquista territorial, a resistência indígena 
nas regiões  brasileiras sempre existiu, podendo ser 
identificada: 
a) Pela organização de quilombos em áreas distantes 

do litoral, onde preservaram costumes e tradições. 
b) Pela acumulação e acordos com os padres jesuítas 

e de outras ordens religiosas nas missões religiosas. 
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c) Pela preservação de costumes no processo de 
coabitação e casamentos que garantiam a 
mestiçagem entre brancos e índias. 

d) Pela união entre as tribos do litoral e do interior 
contra a organização das missões jesuítas. 

e) Por lutas e enfrentamentos diversos, como a 
Guerra Guaranítica, e fugas para áreas do interior 
da Amazônia. 

 
21 - (UEG GO/2005)     

Seja qual for o termo utilizado para descrever o 
encontro de indígenas e europeus no continente 

americano no findar do século XV, é consenso que seu 
resultado foi, ao mesmo tempo, lucrativo para os 

europeus e desastroso para as populações indígenas. 
Sobre as conseqüências de tal encontro, analise as 

seguintes proposições: 
 

I. A colonização da América do Norte foi 
empreendida por famílias inglesas em fuga da 
Inglaterra por causa das perseguições religiosas. Ao 
implementá-la, os colonos dizimaram grande parte 
da população nativa, considerada um empecilho 
para os seus interesses. 

II. A estrutura básica da economia colonial na América 
do Norte foi a pequena propriedade fundamentada 
no trabalho familiar, na policultura e em uma 
indústria rudimentar, principalmente na área têxtil. 

III. A partir da descoberta da América, pode-se notar o 
interesse da Igreja em cristianizar os nativos, 
preservando as culturas locais, ao mesmo tempo 
em que se introduzia pacificamente a nova religião. 

IV. Nas possessões portuguesas, houve pouco 
interesse na efetiva ocupação do território, devido 
à prioridade dada pelo reino lusitano ao comércio 
com as Índias e ao fato de não terem sido 
encontrados metais preciosos nos primeiros 
contatos. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) As proposições I, II e III são verdadeiras. 
b) As proposições II, III e IV são verdadeiras. 
c) As proposições I, II e IV são verdadeiras. 
d) As proposições I e III são verdadeiras. 
e) Todas as proposições são verdadeiras. 

 
22 - (UFG GO/1997)    
 “Têm alma os índios e negros? Onde foram parar os 

terríveis monstros marinhos e a zona tórrida do 
Equador, capaz de tudo queimar? Cadê o caos? Por que 
povos bárbaros e infiéis conseguiram acumular tantas 
riquezas? Como pessoas tão simples e ingênuas 
conseguem aparentar tanta felicidade? Como essa 
gente pode viver sem o verdadeiro Deus? Quem explica 
essa indiferença, esse desprezo pelo ouro, enquanto 
nós matamos e morremos por ele? Afinal quem tem 
razão – esses povos ou nós?” 
 

Os intrépidos aventureiros europeus, conquistadores de 
mar e terra, de povos e nações, lançaram-se no fluxo 
cultural do Renascimento, inaugurando a época que, 
historicamente, chamamos de “Descobrimentos”. 
Choques de culturas, desbravamento de terras e povos, 
guerras e resistências foram se amontoando na 
passagem da cruz e da espada pela América. Hoje, ao 
olharmos os quinhentos e tantos anos que nos separam 
daquela aventura, imaginamos como tão poucos 
europeus conseguiram conquistar tantos americanos, 
que força foi usada, que meios foram empregados, que 
domínio foi possível… 
 
Considerando o processo histórico dos 
“Descobrimentos”, cite e justifique dois motivos básicos 
que levaram os europeus a estabelecer um domínio tão 
amplo sobre a América. 

 
23 - (UFG GO/2000)   
 Os ritos semibárbaros dos Piagas  
 Cultores de Tupã, e a terra virgem 
 Donde, como dum trono, enfim se abriram 
 Da cruz de Cristo os piedosos braços; 
 As festas e batalhas mal sangradas 
 Do povo americano agora extinto 
 (...) 
 Agora inúteis setas, vão mostrando 
 A marcha triste e os passos mal seguros 
 De quem, na terra dos seus pais, embalde 
 Procura asilo, e foge o humano trato. 
 

O trecho da poesia Os timbiras, de Gonçalves Dias, 
apresenta o índio como representante do povo 
americano e realça o sentido destruidor do contato 
entre índios e europeus na América portuguesa.  

 
 Relativamente a esse contato, sabe–se que: 
01.  a unidade cultural permitiu a articulação de formas 

de resistência, entre as várias tribos, como modo de 
conter o avanço da colonização sobre as terras 
indígenas. 

02.  o índio esteve presente na imaginação européia, 
nos séculos XVII e XVIII, por meio dos relatos de 
viagens e da elaboração de utopias que criaram o 
mito do bom selvagem. 

03.  o domínio da floresta, o conhecimento da fauna e 
da flora, o regime alimentar formaram um conjunto 
de conhecimentos que foram incorporados pelos 
colonizadores. 

04.  no século XIX, o índio dominou a imaginação de 
nossos artistas, transformando-se em mito na obra 
de escritores românticos, como José de Alencar e 
Gonçalves Dias. Identificando-o como símbolo da 
nacionalidade, tais escritores deixavam de lado, 
quase sempre, o sentido destruidor da conquista 
européia. 

 
24 - (UECE/2002)  
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De 1554 a 1567 os indígenas do tronco Tupi, de várias 
regiões do litoral sudeste da Colônia ( Rio de Janeiro, 
Angra dos Reis e Ubatuba) e os não-Tupi como  os 
Goitacá e os Aimoré, habitantes do interior, junto da 
Serra do Mar, aliaram-se para combater a escravidão 
imposta pelos portugueses. Venceram várias batalhas e 
chegaram a tomar a capitania do Espírito Santo e 
ameaçar a de São Paulo.  

 
O texto acima trata da: 
a) Confederação dos Tamoios. 
b) Guerra dos Bárbaros. 
c) Guerra Justa. 
d) Guerra dos Mukuxi. 

 
25 - (FUVEST SP/1991)  

A escravidão indígena adotada no início da colonização 
do Brasil, foi progressivamente abandonada e 
substituída pela africana, entre outros motivos, devido: 
a) Ao constante emprenho do papado na defesa dos 

índios contra os colonos. 
b) À bem-sucedida campanha dos jesuítas em favor 

dos índios. 
c) À completa incapacidade dos índios para o 

trabalho. 
d) Aos grandes lucros proporcionados pelo tráfico 

negreiro aos capitais particulares e à Coroa. 
e) Ao desejo manifestado pelos negros de emigrarem 

para o Brasil em busca de trabalho. 
 
26 - (FUVEST SP/1993)  

A sociedade colonial brasileira “herdou concepções 
clássicas e medievais de organização e hierarquia, mas 
acrescentou-lhe sistemas de graduação que se 
originaram da diferenciação das ocupações, raça, cor e 
condição social. (…) As distinções essenciais entre 
fidalgos e plebeus tenderam a nivelar-se, pois o mar de 
indígenas que cercava os colonizadores portugueses 
tornava todo europeu, de fato, um gentil-homem em 
potencial. A disponibilidade de índios como escravos 
ou trabalhadores possibilitava aos imigrantes 
concretizar seus sonhos de nobreza. (…) Com índios, 
podia desfrutar de uma vida verdadeiramente nobre. O 
gentio transformou-se em um substituto do 
campesinato, um novo estado, que permitiu uma 
reorganização de categorias tradicionais. Contudo, o 
fato de serem aborígines e, mais tarde, os africanos, 
diferentes étnicas, religiosa e fenotipicamente dos 
europeus, criou oportunidades para novas distinções e 
hierarquias baseadas na cultura e na cor.” 

(Stuart B. Schwartz, Segredos Internos) 
 

A partir do texto pode-se concluir que: 
a) A diferenciação clássica e medieval entre clero, 

nobreza e campesinato, existente na Europa, foi 
transferida para o Brasil por intermédio de Portugal 
e se constituiu no elemento fundamental da 
sociedade brasileira colonial. 

b) A presença de índios e negros na sociedade 
brasileira levou ao surgimento de instituições como 
a escravidão, completamente desconhecida da 
sociedade européia nos séculos XV e XVI. 

c) Os índios do Brasil, por serem em pequena 
quantidade e terem sido facilmente dominados, 
não tivera, nenhum tipo de influência sobre a 
constituição da sociedade colonial. 

d) A diferenciação de raças, culturas e condição social 
entre brancos e índios, brancos e negros, tendeu e 
diluir a distinção clássica e medieval entre fidalgos 
e plebeus europeus na sociedade colonial. 

e) A existência de uma realidade diferente no Brasil, 
como a escravidão em larga escala de negros, não 
alterou em nenhum aspecto as concepções 
medievais dos portugueses durante os séculos XVI 
e XVII. 

 
27 - (FUVEST SP/2000)  

Durante o Período Colonial, o Estado português deu 
suporte legal a guerras contra povos indígenas do Brasil, 
sob diversas alegações; derivou daí a guerra justa, que 
fundamentou: 
a) O genocídio dos povos indígenas, que era, no 

fundo, a verdadeira intenção da Igreja, do estado e 
dos colonizadores. 

b) A criação dos aldeamentos pelos jesuítas em toda a 
Colônia, protegendo os indígenas dos portugueses. 

c) O extermínio dos povos indígenas do Sertão 
quando, no século XVII, a lavoura açucareira aí 
penetrou depois de ter ocupado todas as áreas 
litorâneas. 

d) A escravização dos índios, pois, desde a 
Antiguidade, reconhecia-se o direito de matar o 
prisioneiro de guerra ou escravizá-lo. 

e) Uma espécie de “limpeza étnica”, como se diz hoje 
em dia, para garantir o predomínio do homem 
branco na Colônia. 

 
 
28 - (UEPG PR/2000)    

"A natureza distribuiu desigualmente no planeta os 
depósitos e a abundância de suas matérias-primas; 
enquanto localizou o gênero inventivo das raças 
brancas e a ciência da utilização das riquezas naturais 
nesta extremidade continental que é a Europa, 
concentrou os mais vastos depósitos dessas matérias-
primas nas Áfricas, Ásias tropicais, Oceanias 
equatoriais, para onde as necessidades de viver e de 
criar lançariam o clã dos países civilizados. Estas 
imensas extensões incultas, de onde poderiam ser 
tiradas tantas riquezas, deveriam ser deixadas virgens, 
abandonadas à ignorância ou à incapacidade? [...] A 
Humanidade total deve usufruir da riqueza total 
espalhada pelo planeta. Esta riqueza é o tesouro 
comum da Humanidade." 
(A. Sarraut. Grandeur et Servité Coloniales) 
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Sobre os conceitos e argumentos expressos neste texto 
e os princípios que o inspiram, assinale o que for 
correto. 
01. Nele está explícita a concepção de superioridade da 

raça branca e da civilização européia. 
02. O texto revela a preocupação dos colonizadores 

com a cultura dos povos colonizados. 
04. Os argumentos procuram justificar as práticas 

coloniais. 
08. Os princípios da igualdade e da harmonia racial 

justificam o direito e o dever dos europeus de 
colonizar países mais atrasados. 

16. O colonialismo europeu é visto como um elemento 
de atraso para as nações colonizadas. 

 
29 - (UEPG PR/2001)    

"Os indígenas com os quais Nicolau Coelho travou o 
primeiro contato eram, se saberia mais tarde, da tribo 
Tupiniquim. Pertenciam à grande família Tupi-Guarani 
que, naquele início do século XVI, ocupava praticamente 
todo o litoral do Brasil. Os tupiniquins eram cerca de 
85000 e viviam em dois locais da costa brasileira: no sul 
da Bahia (...) e no litoral norte de São Paulo. Como os 
demais tupis-guaranis, tinham chegado às praias do 
Brasil movidos não apenas por um impulso nômade, 
mas por seu envolvimento em uma ampla migração de 
fundo religioso. Partindo de algum ponto da bacia do Rio 
Paraná (...) iniciaram uma longa marcha em busca da 
'Terra sem Males'. Liderados por 'profetas' – chamados 
de caraíbas – eles haviam chegado à costa brasileira ao 
redor do ano 1000 da Era Cristã. Mas ao invés do 
Paraíso, depararam, 5 séculos depois, com aqueles 
estranhos homens, barbudos e pálidos, vindos do Leste 
(...) Abandonando momentaneamente a perspectiva da 
proa, pode-se reler o instante daquele primeiro 
encontro pela perspectiva da praia."  
(Eduardo Bueno. A viagem do descobrimento)  

 
A partir deste texto, assinale o que for correto. 
01. Os tupiniquins, habitantes da costa brasileira na 

região em que os portugueses chegaram, não se 
surpreenderam com o aspecto dos recém-
chegados. 

02. Conflitos tribais pelo poder levaram os tupiniquins 
a uma dissidência, com conseqüente migração para 
a zona litorânea do Brasil.  

04. Os tupiniquins, habitantes do interior do Brasil, 
sedentarizaram-se em diferentes regiões através da 
atividade agrícola, diferenciando-se, assim, das 
demais tribos tupis. 

08. O nomadismo e o sistema de crenças 
impulsionaram os tupis-guaranis a migrar para o 
litoral brasileiro. 

16. A "perspectiva da praia" significa analisar o 
encontro entre índios e portugueses pela ótica dos 
nativos. 

 
30 - (UEPG PR/2003)  

Sobre o indígena brasileiro, assinale o que for correto. 

01. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, 
encontraram os indígenas agrupados em dois 
troncos principais: os tupis-guaranis e os arawak.   

02. Os tupis-guaranis e os arawak não conheciam a 
agricultura; eram apenas coletores.  

04. Os primeiros contatos dos portugueses foram com 
tribos tupis: os tupinambás da Bahia, os carijós de 
Pernambuco e os tamoios, que, aliados aos 
franceses, ofereceram forte resistência aos 
lusitanos. 

08. A Coroa, a Igreja Católica e os colonos divergiam 
quanto às práticas de convívio com o indígena, e a 
proibição de sua escravidão só passou a ser 
respeitada no governo de D. José I, devido à 
atuação do Marquês de Pombal, seu ministro. 

16. Os indígenas, de forma geral, ofereceram pouca 
resistência às "guerras justas", em especial no Rio de 
Janeiro e no Nordeste. 

 
31 - (UNICAMP SP/1993)  

Peri tinha vencido; era o primeiro de sua tribo, e o mais 
forte de todos os guerreiros. 
 
(…) 
Os guerreiros chegaram e disseram: Peri, chefe dos 
goitacás, filho de Ararê, tu és o mais valente da tribo e o 
mais temido do inimigo; os guerreiros te obedecem. 

(O Guarani, José de Alencar) 
Quando o português chegou 
Debaixo duma bruta chuva 
Vestiu o índio 
Que pena! 
Fosse uma manhã de sol 
O índio tinha despido 
O português 
(erro de português, Oswald de Andrade) 
 
a) Como é caracterizado o índio em cada um dos 

textos acima? 
b) A que movimentos culturais estão associados essas 

duas visões de índio? Caracterize esses 
movimentos. 

 
32 - (UNICAMP SP/2000)  

Leia os trechos abaixo: 
 

1) “O português entrou em contato íntimo e 
freqüente com a população de cor. Mais do que 
nenhum povo da Europa, cedia com docilidade ao 
prestígio comunicativo dos costumes, da linguagem 
e das seitas dos indígenas e negros. Americanizava-
se ou africanizava-se, conforme fosse preciso.” 

(Adaptado de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do 
Brasil.)] 

 
2) “Simetria: (do grego symmetria, ‘justa proporção’) 

S. m. 1. Correspondência em grandeza, forma e 
posição relativa de partes situadas em lados 
opostos (…)”  
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(Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 1986.) 
 
a) Cite elementos culinários, lingüísticos e musicais da 

cultura brasileira que revelem a adoção de 
costumes negros e indígenas por parte do branco 
europeu. 

b) Você concorda com a afirmação de que houve uma 
relação de simetria entre a cultura branca e a dos 
negros e índios durante o Período Colonial? Sim ou 
não: Justifique. 

 
 
 
33 - (EFEI  SP/2005)   

Em seu livro “Viagem à Terra do Brasil”, Jean de Lery 
(1534–1611 ) descreve um diálogo entre ele – pastor 
calvinista – e um índio tupinambá, no Rio de Janeiro, 
entre março de 1557 e janeiro de 1558: 

 
“- Por que vocês, mairs (franceses) e pêros (portugueses 
), vêm de tão longe para buscar lenha? Por acaso não 
existem árvores na sua terra? 
Respondi que sim, que tínhamos muitas, mas não 
daquela qualidade, e que não as queimávamos, como 
ele supunha, mas delas extraíamos tinta para tingir. 

 - E precisam de tanta assim?, retrucou o velho 
tupinambá. 
- Sim, respondi, pois no nosso país existem negociantes 
que possuem mais panos, facas, tesouras, espelho, e 
outras mercadorias do que se possa imaginar,e um só 
deles compra todo pau-brasil que possamos carregar. 
- Ah! Você me conta maravilhas. Mas me diga: esse 
homem tão rico de quem você me fala, não morre?  
- Sim, disse eu, morre como os outros. 
- E quando morrem os ricos, para quem fica o que 
deixam? 
- Para seus filhos, se os têm, respondi. Na falta destes, 
para os irmãos e parentes mais próximos. 
- Bem vejo agora que vocês, mairs, são mesmo uns 
grandes tolos. Sofrem tanto para cruzar o mar (...) e 
trabalham dessa maneira apenas para amontoar 
riquezas para seus filhos ou aqueles que vão sucedê-los? 
A terra que os alimenta não será por acaso suficiente 
para alimentar a eles? Nós também temos filhos a quem 
amamos. Mas estamos certos de que, depois da nossa 
morte, a terra que nos nutriu nutrirá também a eles. Por 
isso, descansamos sem maiores preocupações.” 
(Eduardo Bueno: Nova Viagem à Terra do Brasil, in Pau-
Brasil. São Paulo: Axis Mundi, 2002 ) 

 
O debate entre o francês calvinista e o índio tupinambá 
estava centrado em antagonismos: 
a)  Acumulação x desfrute. 
b)  Cobiça x despojamento. 
c)  Capitalismo mercantilista x comunismo primitivo. 
d)  Todas as alternativas são verdadeiras. 

34 - (UNIFEI SP/2005)   
Em seu livro “Viagem à Terra do Brasil”, Jean de Lery 
(1534–1611 ) descreve um diálogo entre ele – pastor 

calvinista – e um índio tupinambá, no Rio de Janeiro, 
entre março de 1557 e janeiro de 1558: 

 
“- Por que vocês, mairs (franceses) e pêros (portugueses 
), vêm de tão longe para buscar lenha? Por acaso não 
existem árvores na sua terra? 
Respondi que sim, que tínhamos muitas, mas não 
daquela qualidade, e que não as queimávamos, como 
ele supunha, mas delas extraíamos tinta para tingir. 
- E precisam de tanta assim?, retrucou o velho 
tupinambá. 
- Sim, respondi, pois no nosso país existem negociantes 
que possuem mais panos, facas, tesouras, espelho, e 
outras mercadorias do que se possa imaginar,e um só 
deles compra todo pau-brasil que possamos carregar. 
- Ah! Você me conta maravilhas. Mas me diga: esse 
homem tão rico de quem você me fala, não morre?  
- Sim, disse eu, morre como os outros. 
- E quando morrem os ricos, para quem fica o que 
deixam? 
- Para seus filhos, se os têm, respondi. Na falta destes, 
para os irmãos e parentes mais próximos. 
- Bem vejo agora que vocês, mairs, são mesmo uns 
grandes tolos. Sofrem tanto para cruzar o mar (...) e 
trabalham dessa maneira apenas para amontoar 
riquezas para seus filhos ou aqueles que vão sucedê-los? 
A terra que os alimenta não será por acaso suficiente 
para alimentar a eles? Nós também temos filhos a quem 
amamos. Mas estamos certos de que, depois da nossa 
morte, a terra que nos nutriu nutrirá também a eles. Por 
isso, descansamos sem maiores preocupações.” 
(Eduardo Bueno: Nova Viagem à Terra do Brasil, in Pau-
Brasil. São Paulo: Axis Mundi, 2002 ) 

 
O debate entre o francês calvinista e o índio tupinambá 
estava centrado em antagonismos: 
a) Acumulação x desfrute. 
b) Cobiça x despojamento. 
c) Capitalismo mercantilista x comunismo primitivo. 
d) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 
35 - (FUVEST SP/2006)     

É difícil estabelecer um padrão único e geral para a 
construção de catedrais no Ocidente europeu medieval. 
Contudo, via de regra era comum o emprego de 
artesãos livres nessas edificações.  “O que mais espanta 
os Índios e os faz fugir dos Portugueses, e por 
conseqüência das igrejas, são as tiranias que com eles 
usam, obrigando-os a servir toda sua vida como 
escravos, apartando mulheres de maridos, pais de 
filhos, ferrando-os, vendendo-os, etc. [...] estas 
injustiças foram a causa da destruição das igrejas...” 
Padre José de Anchieta, na segunda metade do século 
XVI.  
 
A partir do texto, é correto afirmar que: 
a) a defesa dos indígenas feita por Anchieta estava 

relacionada a problemas de ordem pessoal entre 
ele e os colonizadores da capitania de São Paulo. 
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b) a escravidão dos índios, a despeito das críticas de 
Anchieta, foi uma prática comum durante o período 
colonial, estimulada pela Coroa portuguesa. 

c) os conflitos entre jesuítas e colonizadores foram 
constantes em várias regiões, tais que: Maranhão, 
São Paulo e Missões dos Sete Povos do Uruguai. 

d) a posição de defesa dos indígenas, assumida por 
Anchieta, foi isolada nas Américas, tanto na 
Portuguesa quanto na Espanhola. 

e) a defesa dos jesuítas foi assumida pela Coroa nos 
episódios em que essa ordem religiosa lutou por 
interesses antagônicos aos dos colonizadores. 

 
36 - (UFMG/2003)  

Em janeiro de 1592, Brás Dias, mameluco, natural da 
cidade da Bahia, confessou perante a Mesa da Santa 
Inquisição que, durante quatro ou cinco anos, andando 
pelo sertão, fizera parte, junto com os gentios, de uma 
seita chamada Santidade, que funcionava na fazenda de 
Fernão Cabral, em Jaguaripe. A seita era dirigida por um 
índio chamado Antônio, que tinha sido criado pelos 
jesuítas nas missões. Entre outras coisas, esse Antônio, 
que era casado, batizava os próprios filhos, utilizando 
duas candeias acesas e um prato d’água, e chamavam a 
si próprios com os nomes de Jesus e de Santa Maria. Nos 
cultos, celebrados ao pé de cruzes metidas no chão em 
montes de pedra, uivavam e se comportavam como 
macacos, sem regras nem ordem, cometendo vários 
deslizes heréticos. 

Texto baseado em documentos transcritos em VAINFAS, 
Ronaldo (Org.). 

Confissões da Bahia. São Paulo: Companhia da Letras, 
1997. 

 
Esse testemunho demonstra que: 
a) Os missionários indígenas formados nas reduções 

jesuíticas reproduziam com perfeição os ritos 
católicos por toda a Colônia. 

b) A ação dos párocos, nos dilatados sertões da 
Colônia, levava a que os índios internalizassem os 
dogmas católicos aprendidos com os jesuítas. 

c) A religiosidade popular na Colônia se caracterizava 
pelo sincretismo e assimilava mais facilmente os 
aspectos exteriores do culto católico. 

d) Os indígenas aceitavam livremente as regras e a 
ortodoxia dos preceitos do culto católico, dispondo-
se a imitá-los mesmo no sertão mais bravio. 

 
37 - (UFPB/2005)     

O extrato do poema “Os Jesuítas (século XVI)”, de Castro 
Alves (p. 2) aborda as relações entre a Igreja e os 
indígenas do Brasil.  Do ponto de vista dos 
conhecimentos atuais sobre a história colonial 
brasileira, é correto afirmar: 
a) A ação da Igreja foi colonizadora na medida em que 

contribuiu no combate à resistência cultural dos 
povos indígenas, bem como na destruição de seus 
valores e de sua organização tribal. 

b) Os literatos brasileiros do século XIX buscaram 
compreender a autonomia cultural e o misticismo 
dos povos indígenas, denunciando a danosa ação 
do catolicismo sobre a religiosidade nativa.  

c) A harmonia interétnica e a paz entre os europeus e 
os povos indígenas, que caracterizou o período colonial, 
somente foi possível pela ação da religião católica e do 
trabalho desenvolvido pelos primeiros jesuítas. 
d) Os historiadores têm evitado discriminar os 

indígenas, pois compreendem que estes se 
encontravam num limitado estágio de selvageria, 
quando foram postos em contato com a cultura 
pacífica do colonizador católico. 

e) A ação isenta e benéfica dos religiosos católicos foi 
distinta da promoção da violência pelo colonizador 
leigo, que somente visava à exploração econômica 
dos indígenas. 

 
38 - (UFMG/2004)  

É CORRETO afirmar que a prática da antropofagia entre 
algumas tribos indígenas brasileiras se devia: 
a) Ao barbarismo daqueles povos, que não possuíam 

religião ou normas morais capazes de refrear seus 
instintos. 

b) À crença de que, ao devorarem os inimigos, os 
índios estariam incorporando suas virtudes e 
qualidades. 

c) À influência dos conquistadores europeus, uma vez 
que os índios procuravam responder à crueldade 
dos brancos. 

d) A uma estratégia de apavorar os adversários, que 
ficavam com medo de combater os antropófagos. 

 
39 - (UFRRJ/2005)     

Leia o texto abaixo do jesuíta Manoel da Nóbrega sobre 
as populações indígenas do Brasil no século XVI. 
Os que communicam com nós outros até agora são de 
duas castas, uns se chamam Topinaquis(1) e os outros 
Topinambás(2). Estes têm casas de palmas mui grandes, 
e dellas em que pousarão cincoenta Indios com suas 
mulheres e filhos. Dormem em redes d’algodão junto do 
fogo, que toda a noite têm aceso, assim por amor do 
frio, porque andam nús, como tambem pelos Demonios 
que dizem fugir do fogo. (...) Esta gentilidade nenhuma 
cousa adora, nem conhece a Deus; somente aos trovôes 
chama Tupane(3), que é como quem diz cousa divina. 
Manoel da Nóbrega, “Informações das Terras do Brasil”. 
In: NÓBREGA, Manoel da. Cartas Jesuíticas I Cartas do 
Brasil 1549-1560. Belo Horizonte/São Paulo: 
Itatiaia/USP, 1988. p. 99. 
 
(1) – Tupiniquins. 
(2) – Tubinambás. 
(3) – Tupã. 
 
A Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 
1540, constituiu um dos principais instrumentos de ação 
da contra-reforma e teve marcante destaque na 
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cristianização do Japão e da China, como também nas 
Américas espanhola e portuguesa. 
a) A partir do trecho acima de uma carta de Manoel 

da Nóbrega (1517-1570), explicite uma 
característica das formas de expressão da 
religiosidade indígena em contraposição ao 
cristianismo do europeu. 

b) Aponte 1 (um) aspecto do impacto das missões 
jesuíticas sobre as comunidades indígenas. 

 
40 - (UNESP SP/2005)     

(...) em diversas ocasiões, governadores, senhores de 
engenhos municipais convocaram sertanistas de São 
Paulo para empreender campanhas de “desinfestação” 
contra as populações revoltadas. (...) 

(John M. Monteiro, Negros da Terra.) 
 
Além da atividade descrita no texto, os chamados 
bandeirantes paulistas, nos séculos XVI e XVII, 
empenharam-se essencialmente: 
a) na produção cafeeira. 
b) na defesa militar da costa. 
c) na exploração do pau-brasil. 
d) no apresamento de indígenas. 
e) no tráfico de escravos africanos. 

 
41 - (UFMS/2005)     

A figura e o texto que seguem tratam da antropofagia 
entre os tupis que ocupavam vastas áreas do litoral 
brasileiro nos primeiros séculos do Brasil Colônia. 
 

 
Representação de Theodore de Bry sobre a 

antropofagia entre os tupis. O autor realça a 
voracidade dos índios comendo carne humana 

moqueada na grelha, sob os protestos de Hans Staden 
(RAMINELLI, Ronald. Canibalismo em nome do amor. 
Nossa História, Rio de Janeiro, n.17, pp.26-31, 2005, 

p.26). 
“Entre os tupis, os festins canibais eram 
desdobramentos das guerras. Depois de capturado 
pelos guerreiros, o inimigo era conduzido à aldeia pelas 
mulheres, onde, mais tarde, encontraria a morte em 
ritual que era marcado pela vingança e coragem. Logo 
após a chegada, o chefe designava uma mulher para 
casar com ele, mas ela não podia afeiçoar-se ao esposo. 
O dia da execução era uma grande festa. No centro da 
aldeia, os índios, sobretudo as índias, se alvoroçavam. 

Os vizinhos também estavam convidados, todos 
provariam da carne do oponente. No ritual, homens, 
mulheres e crianças lembravam e vingavam-se pelos 
parentes mortos. Imobilizada pelos índios, a vítima não 
esquecia do ímpeto guerreiro: enfrentava com bravura 
os inimigos e perpetuava o sentimento de vingança” 

(RAMINELLI, Ronald. Canibalismo em nome do amor.  
Nossa História, Rio de Janeiro, n.17, pp.26-31, 2005, 

p.29). 
 
 
Com base na análise da figura e do texto apresentados 
e em seus conhecimentos sobre a história do Brasil 
Colônia, pode-se afirmar que: 
01. a antropofagia era muitíssimo comum entre os 

tupis e entre todos os demais povos indígenas na 
época do Brasil Colônia; tal prática somente foi 
abandonada quando os nativos passaram a 
conhecer o Cristianismo nas missões da Companhia 
de Jesus. 

02. em gravuras como as produzidas por Theodore de 
Bry, índios eram retratados sem quaisquer 

influências decorrentes dos contatos com os 
europeus, aparecendo sem roupas ou 

instrumentos de trabalho. Seus corpos nus 
simbolizavam a condição de bárbaros, ou seja, de 

seres desprovidos de regras e vergonha; isso 
marca a fronteira entre o nativo selvagem e o 

europeu civilizado e cristão. 
04. recentes estudos comprovam que o canibalismo 

entre os tupis foi motivado pela fome associada à 
destruição da Mata Atlântica pelos europeus; com 
o desmatamento de vastas áreas, houve a extinção 
de animais que faziam parte da alimentação 
indígena, o que levou os nativos à inclusão de carne 
humana em sua dieta. 

08. os registros escritos e visuais dos europeus dos 
tempos coloniais mostram rigor científico e 
realismo na descrição da realidade cultural dos 
povos indígenas; eles assim o faziam para informar 
à civilização ocidental a verdadeira natureza dos 
nativos do Novo Mundo. 

16. entre os antigos tupis, os rituais de antropofagia, 
aqueles em que havia a ingestão da carne dos 
inimigos capturados em guerra, estavam 
intimamente associados à vingança dos 
antepassados mortos em guerra. 

 
42 - (UNIMONTES MG/2005)     

Leia o texto abaixo. 
 
“(...) a propriedade surge como entidade contraditória 
num sistema de colonização. (...) de um lado, é sobre a 
propriedade que está assentado o sistema; resulta 
imprescindível seu desenvolvimento e fortalecimento 
para o êxito da colonização. Por outro lado, deve-se 
considerar que tal fortalecimento gera novos interesses 
que se chocam com os fins da colonização.  



 

 
13 

www.historiaemfoco.com.br 

Pré-História Brasileira 

13 

(MOTA, Carlos Guilherme. Idéias de revolução no 
Brasil. Petrópolis: Vozes, 1979, p. 75-9.  

Citado por MELLO, L. I. A.; COSTA, L.C.A. História do 
Brasil. São Paulo: Scipione, 2001, p.107-108.) 

 
Pode-se depreender do texto que 
a) o pleno funcionamento da colônia gerava oposições 

de interesses, que terminariam por produzir sua 
superação. 

b) os portugueses impediram qualquer tipo de 
propriedade privada no Brasil, em virtude da 
natureza do processo colonizador. 

c) a propriedade privada é a base fundamental do 
sistema capitalista, mas o seu desenvolvimento 
gera, inevitavelmente, crises periódicas. 

d) o sistema colonial nasceu de forma ambígua porque 
servia a interesses estranhos a Portugal, tais como 
os projetos expansionistas ingleses. 

 
43 - (FUVEST SP/2000)     
 As comemorações dos 500 anos do Descobrimento 

trouxeram à tona duas concepções históricas opostas 
sobre o Brasil: uma admite que a história do Brasil 
começou com a chegada dos portugueses, em 1500; 
outra considera que a chegada dos portugueses foi um 
marco inaugural falso, criado pela visão eurocêntrica do 
passado brasileiro. 

 O que pode justificar esta última concepção? 
 
44 - (FUVEST SP/2003)  

“RIO JAPURÁ – Neste rio, próximo do Içá, dá-se o mais 
bárbaro e desumano tráfico de índios. 
Ordinariamente, nos meses de janeiro e fevereiro, sobe 
aquele rio número considerável de canoas com 
carregamentos de machados, facas, terçados, 
missangas, espelhos, etc., com o fim especial de 
trocarem tais mercadorias com índios que passam a 
servir aos negociantes como escravos. (...) De Tefé, 
Fonte Boa, Coary e Calderão, território brasileiro, 
partem as expedições para aquele tráfico: e de volta a 
esses pontos são novamente vendidos por 100$000 ou 
mais”. 

Correio Paulistano. 11/10/1878. 
 

A partir do artigo do jornal, e usando seus 
conhecimentos de História, identifique: 
a) A região onde se realizava esse tipo de comércio 

escravista e em quais atividades econômicas era 
utilizada a mão-de-obra indígena; 

b) Alguns dos principais conflitos, no Brasil, desde o 
período colonial, em relação à escravização 
indígena. 

 
45 - (FUVEST SP/2004)    
 Nos últimos anos, apoiada em técnicas mais avançadas, 

a arqueologia tem fornecido pistas e indícios sobre a 
história dos primeiros habitantes do território brasileiro 
antes da chegada dos europeus.  

  

  Sobre esse período da história, é possível afirmar 
que: 
a)  as práticas agrícolas, até a chegada dos europeus, 

eram desconhecidas por todas as populações 
nativas que, conforme os vestígios encontrados, 
sobreviviam apenas da coleta, caça e pesca. 

b)  os vestígios mais antigos de grupos humanos foram 
encontrados na região do Piauí e as datações sobre 
suas origens são bastante controvertidas, variando 
entre 12 mil e 40 mil anos. 

c)  os restos de sepulturas e pinturas encontrados em 
cavernas de várias regiões do país indicam que os 
costumes e hábitos desses primeiros habitantes 
eram idênticos aos dos atuais indígenas nas 
reservas. 

d)  os sambaquis, vestígios datados de 20 mil anos, 
comprovam o desconhecimento da cerâmica entre 
os indígenas da região, técnica desenvolvida apenas 
entre povos andinos, maias e astecas. 

e)  os sítios arqueológicos da ilha de Marajó são provas 
da existência de importantes culturas urbanas com 
sociedades estratificadas que mantinham relações 
comerciais com povos das Antilhas e América 
Central. 

 
46 - (UFAC/2003)      

Nas cartas, relatos, narrativas de viagens e outros 
documentos deixados por invasores e aventureiros 
europeus, após os primeiros contatos com o continente 
americano e, em particular, com o Brasil, as 
representações que fazem acerca das populações 
indígenas são marcadas por denominações 
padronizadas por um tipo de discurso em que estas 
aparecem como seres: 
a) “Industriosos, hábeis e civilizáveis” 
b)  “Selvagens, honestos e trabalhadores” 
c) “Fortes, selvagens e trabalhadores” 
d)  “Sem fé, sem rei e sem lei” 
e) “Belos, honestos e trabalhadores” 

 
47 - (UFSCAR SP/2004)     

Há muitas representações errôneas na história sobre as 
populações indígenas brasileiras. No entanto, é correto 
reconhecer que 
a) Todos os índios são iguais, porque possuem a 

mesma cultura e descendem de populações que 
chegaram à América há 40 mil anos. 

b) Os índios pertencem gloriosamente ao passado da 
história brasileira, mas, infelizmente, hoje em dia, 
já foram todos aculturados. 

c) As comunidades indígenas precisam ser 
preservadas porque são representantes da 
“infância” da humanidade, ou seja, de um estágio 
inicial da história. 

d) As culturas indígenas sobreviventes, atualmente, 
vivem de modo similar há centenas de anos, 
mantendo costumes de seus ancestrais, como 
daqueles que viviam aqui em 1500. 
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e) Os povos indígenas permanecem com o direito de 
reivindicar terras e outros direitos à condição de 
índio, mesmo quando alteram aspectos no seu 
modo de viver, por influência da sociedade 
ocidental. 

 
48 - (UDESC SC/2005)     

Os povos da América, por ocasião da chegada dos 
europeus, foram considerados bárbaros e selvagens, 
sendo vítimas de perseguições, violência e extermínio.  

   
 Sobre esse contexto e a atual situação dos povos da 

América, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
a)  Em países da América do Sul, como Peru e Bolívia, a 

língua, a religião e a cultura indígenas ainda estão 
muito presentes, apesar dos séculos de imposição 
da cultura hispânica. 

b)  Das chamadas culturas indígenas, a inca foi uma das 
mais criativas. Possuíam centros urbanos, 
arquitetura e agricultura sofisticadas, além de um 
sistema viário que cortava grande parte dos Andes. 

c)  As civilizações Maia e Asteca que floresceram nos 
atuais México e América Central são estudadas até 
hoje. Muitos dos sítios arqueológicos revelam 
detalhes de sua cultura, religião e conhecimentos 
sobre a natureza. 

d)  A expansão dos EUA para o oeste, 
especialmente no século XIX, foi um dos episódios 

mais trágicos da ocupação e destruição de culturas 
indígenas originais. Muitos grupos foram extintos, 

outros tiveram sua cultura descaracterizada. 
e)  O Brasil é um dos poucos países em que as culturas 

indígenas estão protegidas. Suas áreas foram todas 
demarcadas e não há violência ou pressão por parte 
da população branca. 

 
49 - (UFAM/2005)   

Embora hoje tenhamos uma visão mais nítida do 
“mosaico indígena” que habitava o Brasil na ocasião da 
chegada dos portugueses, a divisão em tupi e tapuia 
prevaleceu durante muito tempo.  

 
É correto afirmar que esta divisão serviu para distinguir 
os grupos indígenas: 

 
a)  Do litoral e do interior. 
b)  Nômades e sedentários. 
c)  Guerreiros e pacíficos 
d)  De dentro e de fora do território brasileiro 
e)  Livres e aldeados. 

 
50 - (UFAM/2005)    

O antropólogo Darcy Ribeiro desenvolveu um “conceito 
operativo de índio” que está incorporado à legislação 
brasileira e é utilizado por quem trata da questão 
indígena.  

 
 De acordo com esta conceituação podemos afirmar que 

índio é: 

 
a) Aquele, cujo tipo físico revela características raciais 

dos chineses, japoneses e outros povos orientais, 
exceto dos mongolóides. 

b) Somente o elemento pertencente a grupos arredios 
que se localizam em regiões inexploradas pelos 
elementos não-índios.  

c) Todo descendente dos povos de cultura de floresta 
tropical que, embora em contato intermitente, 
ainda não sofreram processo de aculturação. 

d) Todo indivíduo que se considera índio e é 
reconhecido como tal, independente da perda ou 
descaracterização de seus traços raciais e culturais. 

e) O descendente dos troncos lingüísticos tupi, 
macrojê ou aruak que sobrevive até os dias atuais, 
situado em qualquer lugar do território nacional.  

 
51 - (PUC MG/2005)  

Analisada a charge dada, assinale a opção que melhor 
traduz o espírito da figura. 
 

 
a) Atração exercida pelas vitrines e pelo modo de vida 

dos grandes centros urbanos sobre os índios. 
b) Perda de identidade e situação de miséria dos 

povos indígenas com o avanço da cultura capitalista. 
c) Incorporação da língua inglesa no cotidiano dos 

cidadãos e índios brasileiros. 
d) Naturalidade da aculturação dos indígenas com o 

mundo “civilizado” dos brancos. 
 
52 - (UFC CE/2006)     

Leia o texto a seguir.  
“A barbarização ecológica e populacional acompanhou 
as marchas colonizadoras entre nós,  tanto na zona 
canavieira quanto no sertão bandeirante; daí as 
queimadas, a morte ou a preação dos nativos. Diz 
Gilberto Freyre, insuspeito no caso porque apologista da 
colonização portuguesa no Brasil e no mundo: ‘O açúcar  
eliminou o  índio’. Hoje poderíamos dizer: o gado 
expulsa o posseiro; a soja, o sitiante; a cana, o morador. 
O projeto expansionista dos anos 70 e 80 foi e continua 
sendo uma reatualização em nada menos cruenta do 
que foram as incursões militares e econômicas dos 
tempos coloniais.”  
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(BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992, p. 22)  

 
A partir da leitura do texto, pode-se concluir, 
corretamente, que:  
a)  os  princípios  republicanos  garantiram,  no  século 

XX,  uma  ocupação  territorial,  feita  com  base  na 
realocação  econômica,  nos  centros  urbanos,  dos  
sujeitos  expulsos  pelas  novas  atividades 
implantadas no interior do país.   

b)  o  impacto  ambiental  e  social  das  atividades  
econômicas  implantadas  é  um  problema  que  
surgiu recentemente, a partir da mecanização das 
práticas agrícolas e pastoris.  

c)  a  marginalização  social  e  econômica  de  alguns  
grupos  constitui  um  dos  efeitos  das  atividades 
econômicas desenvolvidas no Brasil desde o 
período colonial.   

d)  o  desenvolvimento  da  atividade  açucareira na  
colônia  alterou  as  condições naturais do  
território,  ao introduzir o plantio em áreas 
extensas, o que reverteu em ganhos para as 
comunidades locais.  

e)  a  introdução  de  atividades modernas,  desde  a  
colônia,  vem  substituindo  a  ocupação  predatória  
do meio  ambiente, pelos nativos, por outra mais  
racional que, ao otimizar os  recursos naturais, 
garante sua renovação.   

 
53 - (UFRN/2006)     

No século XVI, o alemão Hans Staden, durante vários 
meses prisioneiro dos tupinambás (uma das tribos do 
grupo tupi), comenta: [...] quando querem construir 
suas choças, reúne o chefe um grupo de cerca de 
quarenta homens e mulheres, quantos pode conseguir, 
sendo usualmente seus amigos e parentes que edificam 
uma cabana. 

STADEN, Hans. Duas viagens ao Brasil. Belo Horizonte: 
Itatiaia, 1974. p. 155. 

 
Esse comentário ilustra o fato de que, na sociedade 
tribal, à época da chegada dos europeus à América, 
a) o acúmulo de excedentes econômicos era mínimo, 

e, por conseguinte, as trocas de produtos entre as 
tribos ocorriam raramente e em escala reduzida. 

b) a cooperação entre vizinhos do mesmo grupo, ou 
até mesmo de outros grupos locais, constituía um 
dos pilares da sua organização social. 

c) a distribuição de bens e serviços, nas sociedades 
indígenas, era determinada por uma série de regras 
semelhantes às existentes numa economia de 
mercado. 

d) o acesso à propriedade da terra era reservado ao 
chefe tribal e a sua família, devendo o restante dos 
membros ceder a força de trabalho para o cultivo. 

 
54 - (UFRR/2006)     

O período que se estende desde a chegada oficial dos 
portugueses ao Brasil, em 1500, até a proclamação da 

independência política de Portugal, em 1822, é 
conhecido como Brasil Colônia. Neste período, de 322 
anos, o Brasil foi colônia de Portugal, isto é, o território 
e a população indígena que já habitava aqui 
anteriormente foram submetidos e organizados para 
satisfazerem as necessidades portuguesas de terras, 
riquezas, mão-deobra e de expansão territorial e 
política pelo mundo.  Marque o enunciado que se ajusta 
corretamente a esse período: 
a) A partir de 1512, os portugueses iniciaram uma 

grande exploração de metais preciosos e madeira 
que eram retirados na região central. Contaram 
com a ajuda dos índios Xaunã, principalmente na 
localização das minas de cobre e ouro. 

b) Despreocupado com o processo de colonização no 
Brasil, Dom João III criou um sistema que chamou 
de Dotes Reais para ser implantado na colônia. Mas 
uma forte oposição em sua corte, encabeçada por 
Martin Afonso de Souza, o fez mudar de idéia, 
fazendo com que implantasse o sistema de 
Capitanias Hereditárias. 

c) A evangelização dos índios no período conhecido 
como Brasil Colônia foi responsável pela fundação 
de várias vilas ao longo do litoral e em algumas 
regiões do sertão. Como resultado da catequese, o 
Rio de Janeiro foi fundado em 1535 por Estácio de 
Sá, com o nome de vila de São Sebastião do Rio de 
Janeiro. 

d) A primeira vila fundada no Brasil, após a chegada de 
Cabral, foi a de São Vicente, no dia 22 de janeiro de 
1532. Seu fundador foi Martin Afonso de Souza que, 
ao retornar do Prata, encontrou na região um 
importante comércio de índios escravizados. 

e) Os inconfidentes, liderados por Inácio José de 
Alvarenga Peixoto, passaram a contar com a 
simpatia de alguns fazendeiros da região, mas logo 
foram perseguido, quando se descobriu a intenção 
que tinham em libertar o Brasil de Portugal e de 
instalar um reino provisório e independente. 

 
55 - (UFSC/2006)     

Sobre o contato entre europeus e indígenas no Brasil, 
no século XVI, é CORRETO afirmar que: 
01. no período inicial de contato entre europeus e 

indígenas a idéia que se tinha do Brasil 
correspondia ao “Paraíso Perdido”, o que se 
verificava pelas relações pacíficas em que viviam as 
nações indígenas no Brasil. 

02. uma única nação habitava o território brasileiro no 
momento do contato: os tupis-guaranis. 

04. o conhecimento da arte de curar era um dos 
saberes dos indígenas mais cobiçados pelos 
europeus, que procuraram aprender com eles 
como utilizar as plantas nativas em benefício 
próprio. 

08. as sociedades indígenas brasileiras não possuíam 
riquezas em metais preciosos, ao contrário dos 
povos do México e dos Andes, cujas riquezas foram 
espoliadas pelos espanhóis. 
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16. os indígenas brasileiros se organizavam em cidades 
complexas, com grande concentração populacional 
e construções monumentais. 

 
56 - (UFU MG/2005)  

“Se a transformação de índio em escravo exigiu 
ajustamentos por parte da camada senhorial, também 

pressupunha um processo de mudança por parte dos 
índios.  Este processo desenrolou-se ao longo do século 

XVII, contribuindo para a evolução das bases precárias 
sobre as quais se assentava o regime de administração 
particular.  Um dos elementos centrais deste processo 

foi a religião que, em certo sentido, servia de meio 
para se impor uma distância definitiva entre escravos 

índios e a sociedade primitiva da qual foram 
bruscamente separados.” 

MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra: Índios e 
bandeirantes nas  

Origens de São Paulo: São Paulo: Companhia das letras, 
1995, p. 159. 

 
 Considerando o texto acima, assinale a alternativa 
correta. 
a) a conversão religiosa do índio ao cristianismo era 

uma estratégia central para a desarticulação de 
seus laços culturais originais e sua inserção, como 
escravo, na sociedade colonial. 

b) a conversão do índio ao cristianismo não visava ter 
um efeito qualquer sobre os comportamentos e 
hábitos culturais indígenas, servindo apenas como 
justificativa para a escravidão. 

c) a camada senhorial de São Paulo não se alterou 
diante da herança cultural indígena, impondo aos 
índios, pela força das armas, sua cultura e sua 
religião. 

d) a religião cristã dificultou a inserção do índio como 
escravo na sociedade colonial, pois os missionários 
jesuítas opuseram-se veementemente à escravidão 
indígena. 

 
57 - (UNESP SP/2006)     

Leia os textos seguintes. 
 
Texto n.º 1: 
Etnocentrismo: tendência para considerar a cultura de 
seu próprio povo como a medida para todas as outras. 

(Novo Dicionário Aurélio.) 
Texto n.º 2: 
[Os índios] não tem fé, nem lei, nem rei (...). são mui 
desumanos e cruéis, (...) são mui desonestos e dados à 
sensualidade 
(...). Todos comem carne humana e têm-na pela melhor 
iguaria de quantas pode haver (...). Vivem mui 
descansados, não têm cuidado de cousa alguma se não 
de comer e beber e matar gente. 

(Pero de Magalhães Gandavo. Tratado da Terra do 
Brasil, século XVI.) 

 

a) O texto n.o 2 pode ser considerado etnocêntrico? 
Justifique sua resposta. 

b) Comente algumas das conseqüências, para as 
populações indígenas, da chegada dos portugueses 
à América. 

 
58 - (UFAM/2006)     

Com registro da existência de mais de 700 grupos 
lingüísticos – em sua maioria pertencentes aos troncos 
lingüísticos Tupi, Karib, Aruak, Pano, Tukano e Gê – a 
Amazônia Pré-Colonial impôs grandes dificuldades para 
o processo de conquista colonial. Para os colonos 
portugueses dos dois primeiros séculos da conquista, a 
principal alternativa a esse dilema foi: 
a) A obrigatoriedade do ensino e do uso da língua 

portuguesa nos aldeamentos missionários 
b) A adoção e difusão do Nheengatú, que, sendo uma 

forma de língua geral, permitia maior possibilidade 
de comunicação 

c) O uso da língua Tupi-Guarani, de maior difusão 
entre as nações indígenas da Amazônia 

d) A adoção do uso do Português, nas cidades e vilas, 
e da língua geral nos aldeamentos indígenas 

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas 
 
59 - (UFSCAR SP/2006)     

(...) Pré-História do Brasil compreende a existência de 
uma crescente variedade lingüística, cultural e étnica, 
que acompanhou o  crescimento demográfico das 
primeiras levas constituídas por poucas pessoas (...) que 
chegaram à região até alcançar muitos milhões de 
habitantes na época da chegada da frota de Cabral. (...) 
não houve apenas um processo histórico, mas 
numerosos, distintos entre si, com múltiplas 
continuidades e descontinuidades, tantas quanto as 
etnias que se formaram constituindo ao longo dos 
últimos 30, 40, 50, 60 ou 70 mil longos anos de ocupação 
humana das Américas. 

(Pedro Paulo Funari e Francisco Silva Noeli. 
Pré-História do Brasil, 2002.) 

Considerando o texto, é correto afirmar que 
a) as populações indígenas brasileiras são de origem 

histórica diversa e, da perspectiva lingüística, étnica 
e cultural, se constituíram como sociedades 
distintas. 

b) uma única leva imigratória humana chegou à 
América há 70 mil anos e dela descendem as 
populações indígenas brasileiras atuais. 

c) a concepção dos autores em relação à Pré-História 
do Brasil sustenta-se na idéia da construção de uma 
experiência evolutiva e linear. 

d) os autores descrevem o processo histórico das 
populações indígenas brasileiras como uma 
trajetória fundada na idéia de crescente progresso 
cultural. 

e) na época de Cabral, as populações indígenas 
brasileiras eram numerosas e estavam em um 
estágio evolutivo igual ao da Pré-História européia. 
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60 - (FURG RS/2006)     
Quando do descobrimento do Brasil, sociedades já 
estavam radicadas há milhares de anos nas terras que 
formaram a América Portuguesa. Referente a estas 
populações indígenas é correto afirmar que 
a) a religiosidade era monoteísta. 
b) a organização social era de bandos e tribos e a 

produção era de subsistência. 
c) as relações econômicas eram voltadas ao mercado. 
d) as populações viviam em cidades. 
e) a agricultura era desconhecida. 

 
61 - (UFCG PB/2006)     

Os colonizadores na América Portuguesa construíram 
projetos de civilização de forma lenta e gradual, que 
valorizavam a cultura branca e cristã para se contrapor 
a cultura de cor e pagã. No Brasil, essa cultura dual 
contribuiu para desenvolver uma política em que se 
legitima uma concepção de superioridade dos brancos 
em relação aos índios e negros. Considerando a 
informação, é INCORRETO afirmar que 
a) a teoria das “raças” foi criticada pelos colonizadores 

por negar a diferença. 
b) essa política não impediu a existência de uma 

multiplicidade de experiências no âmbito da 
religiosidade. 

c) a história universal deveria ser fortalecida por 
sujeitos centrados e por uma cultura não colonial. 

d) essa cultura contribuiu para uma prática em que as 
identidades são atribuídas pela etnia. 

e) a diferença estabeleceu a concepção do índio como 
selvagem, do negro como inferior e dominado e do 
branco como dominador e civilizador. 

 
62 - (UFU MG/2006)    

O mapa abaixo apresenta uma série de imagens 
representativas de uma prática que os europeus 
associavam aos povos indígenas do Brasil nos séculos 
XVI e XVII. 

 

 
Detalhe do mapa: America sive quartae orbis partis nova et 

exactissima descriptio, de Diego Gutiérrez, 1562. 
 

Sobre esta prática, é correto afirmar que ela está 
relacionada, 

 
I. aos sacrifícios humanos, pois segundo os 

portugueses e os espanhóis, os índios do Brasil 

eram idólatras e ofereciam esse tipo de sacrifício 
aos seus deuses (vistos, pelos cristãos, como 
demônios); 

II. ao canibalismo, introduzido no Brasil após a 
cristianização dos índios, como resultado da 
incompreensão indígena a respeito dos sentidos 
corretos da eucaristia; 

III. à ingestão de carne humana, que, segundo alguns 
autores, pode ser explicada como um ritual de 
vingança contra tribos rivais e inimigos de guerra;  

IV. à antropofagia, cujas evidências de ter realmente 
existido são controversas e próprias de um 
imaginário europeu detrator das práticas culturais 
indígenas, entendidas, em muitos casos, como 
diabólicas e bestiais. 

 
Assinale a alternativa que apresenta somente 
afirmações corretas. 
a) II e IV 
b) I e III 
c) III e IV 
d) I e II 

 
63 - (UNIFAP AP/2006)     

Cabral só estava no comando da esquadra porque era 
cavaleiro da Ordem de Cristo e, como tal, tinha duas 
missões: criar feitorias na Índia e, no caminho, tomar 
posse de uma terra já conhecida, o Brasil. [...] A 
presença de Cabral à frente do empreendimento era 
indispensável, porque só a Ordem de Cristo [...] tinha 
autorização papal para ocupar – tal como nas cruzadas 
– os territórios tomados dos infiéis (no caso brasileiro, 
os índios). 

(CALDEIRA, Jorge. In Superinteressante, ano 12, nº 2, 
fev./98) 

 
De acordo com o trecho acima, e com base em seus 
estudos: 
a) Diga o que foi a Ordem de Cristo, da qual Cabral era 

membro. 
b) Caracterize a versão, presente no texto, sobre a 

chegada dos portugueses no Brasil. 
c) Responda qual a justificativa utilizada pelos 

portugueses para dominar, destruir e transformar o 
modo de vida dos infiéis (índios) quando chegaram 
às atuais terras do Brasil. 

 
64 - (UNIFAP AP/2006)     

Leia o trecho abaixo. 
Eles são mais que guardiães da floresta ao acumularem 
um capital de conhecimentos localizados (uso 
centenário, manejo em contínua transformação, 
processamento, transformação). [Por isso], qualquer 
proposta de ‘alternativa de desenvolvimento’ ou de 
‘desenvolvimento local sustentável’ passa, portanto, 
por este saber acumulado [...] Não é por acaso que se 
recorre agora à autoridade dos pajés. Eles não 
controlam só o sagrado, eles controlam também os 
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saberes que orientam as relações com os recursos 
naturais. 

(ALMEIDA, Alfredo W. B. Amazônia: a dimensão dos 
“conhecimentos tradicionais”. Rio de Janeiro: Relume 

Dumará ; Fundação Heinrich Böll, 2004.) 
 

Considere as seguintes afirmações. 
 

I. O trecho acima refere-se à importância dada aos 
pajés na atual discussão sobre os “conhecimentos 
tradicionais” na Amazônia. Contudo, nem sempre 
os pajés foram considerados dessa forma, por 
exemplo, durante o período colonial, as práticas 
religiosas dos pajés eram consideradas atos de 
bruxaria. 

II. Apesar de africanos, índios e mestiços terem sido os 
grandes curandeiros do Brasil colonial, eles, na 
época da Inquisição, foram proibidos de praticar 
suas religiões sob pena de serem condenados à 
morte por se relacionarem com o demônio. 

III. O conhecimento que os pajés têm das ervas e de 
procedimentos rituais específicos a seu universo 
cultural jamais foi atrelado ao acervo europeu da 
medicina popular durante a colonização brasileira. 

IV. As práticas religiosas indígenas sempre foram 
marcadas pela presença de vários deuses ligados a 
fenômenos da natureza. O autor, inclusive, 
considera os pajés como Guardiães da Floresta, 
pois, historicamente, com suas práticas, além de 
controlarem o sagrado, controlam, também os 
saberes relacionados aos recursos naturais. 

 
Estão corretas: 
a) apenas I, II e III 
b) apenas I, II e IV 
c) apenas I, III e IV 
d) apenas I e IV 
e) I, II, III e IV 

 
65 - (UFF RJ/2007)     

As lutas religiosas na Europa do século XVI acabaram 
tendo um dos seus episódios na Baía de Guanabara. 
Assinale a opção que apresenta corretamente esse 
episódio. 
a) A presença de franceses com a intenção de criar a 

cidade de Henryville e de estabelecer a França 
Antártica nas Américas. 

b) A presença francesa com o intuito de estabelecer 
uma rota comercial, tendo como principal produto 
o pau brasil e a constituição de uma colônia de 
luteranos nas Américas. 

c) A presença de comerciantes e de piratas franceses 
com a responsabilidade de apoderar-se do pau 
brasil, capturar indígenas e estabelecer no 
Maranhão uma colônia de anabatistas. 

d) A presença de franceses com o ideal de expansão 
dos preceitos anglicanos e o desejo de construir a 
cidade de Henryville. 

e) A presença de franceses com a intenção de 
combater os católicos e empreender o domínio da 
área sul das Américas. 

 
66 - (UNICAMP SP/2007)     

Depois da conquista da América pelos espanhóis, 
ocorreu uma explosão populacional de gado, porcos, 
carneiros e cabras, os quais causaram grandes danos às 
plantações de milho indígenas, que não eram 
protegidas. As medidas tomadas pela população 
indígena eram, muitas vezes, ineficazes. Os 
conquistadores preferiam o gado. Bois e carneiros eram 
protegidos pela lei, pelos costumes e pelo sentimento 
espanhóis. As leis que protegiam a pecuária na 
Península lbérica foram exportadas para o México e 
permitiam que o gado pastasse em propriedade alheia. 
Os animais destruidores eram, afinal, propriedade dos 
vitoriosos; a agricultura, dos derrotados.  

(Adaptado de Kenneth Maxwell, “Morte e 
sobrevivência”. Folha de S. Paulo, 

11/08/2002, Mais!, p. 8.) 
 

a) Segundo o texto, por que a agricultura indígena foi 
prejudicada após a conquista da América? 

b) Indique dois outros efeitos da conquista da América 
sobre as populações indígenas. 

c) O que foi a encomienda, utilizada pela colonização 
espanhola na América? 

 
67 - (FURG RS/2007)    

“Quando vocês falam que foram mortos 
aproximadamente seis milhões de pessoas nos campos 
de concentração, das quais grande parte se sabe o nome 
e o dia da morte, nós, indígenas, lembramos os quase 
seis milhões de irmãos nossos exterminados sem que se 
tenha, na maioria dos casos, qualquer informação sobre 
esses massacres.  
Foi um extermínio silencioso e contínuo, que continua 
até hoje”.  

(Nailton Pataxó, numa visita a um campo de 
concentração nazista na Alemanha em 2000). 

 
Considerando esse posicionamento sobre a população 
indígena ocupante do atual território brasileiro desde, 
pelo menos, 12.000 anos atrás, é possível afirmar que: 

 
I. dezenas de milhares de pessoas morreram em 

conseqüência do contato direto e indireto com os 
europeus e as doenças por eles trazidas, a ponto de 
podermos falar na existência de um verdadeiro 
genocídio. 

II. as sociedades indígenas, especialmente as que 
habitaram os espaços de floresta, eram igualitárias 
e pacíficas. Tais atributos eram indispensáveis, pois 
sem cooperação e com o baixo nível tecnológico 
que caracterizava essas populações, não seria 
possível sobreviver nesses ambientes agressivos. 

III. o espaço ocupado pelo atual território brasileiro 
possuiu, e ainda possui, uma imensa diversidade 
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étnica. Esta diversidade refletiu-se, na época da 
pré-conquista, numa grande variedade de formas 
de organização social, que vem sendo conhecida 
através dos estudos arqueológicos. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
e) nenhuma. 

 
68 - (UEG GO/2007)    

O longo contato com os sarracenos deixara idealizada 
entre os portugueses a figura da moura-encantada, tipo 
delicioso de mulher morena e de olhos pretos envolta 
em misticismo sexual [...] que os colonizadores vieram 
encontrar parecido, quase igual, entre as índias nuas e 
de cabelos soltos do Brasil. 

FREYRE, G. Casa Grande & Senzala. Rio de Janeiro: Record, 
1998, p.09. 

 
O imaginário português sobre as maravilhas e os 
encantamentos do Novo Continente dá ênfase, 
sobretudo, a idéias relacionadas ao Paraíso e a riquezas 
ilimitadas, prontas para serem tomadas pelos 
conquistadores.  
Acerca dessa representação, é CORRETO afirmar: 
a) A chegada de Cabral representou um exemplo do 

racionalismo administrativo português, na medida 
em que foi desvinculada de qualquer influência do 
catolicismo. 

b) O longo processo de luta contra o Islã na Península 
Ibérica estava presente no imaginário português, 
através da identificação das características físicas 
dos indígenas com os povos muçulmanos. 

c) A representação do maravilhoso e paradisíaco 
mundo recém-descoberto mobilizou a atenção da 
população lusitana que viu na nova terra um 
ambiente propício para a construção de uma nova 
sociedade, com valores diferentes dos existentes na 
Europa. 

d) A ambição por riquezas minerais foi logo 
abandonada em função do êxito na exploração da 
cana-deaçúcar no Nordeste brasileiro, atividade 
mais lucrativa que a extração de ouro. 

 
69 - (UFPA/2007)    

Leia o texto abaixo. 
“As mulheres, sobretudo as velhas, que são mais gulosas 
de carne humana e anseiam pela morte dos prisioneiros, 
chegam com água fervendo, esfregam e escaldam o 
corpo a fim de arrancar-lhe a epiderme. Logo depois o 
dono da vítima e alguns ajudantes abrem o corpo e o 
esquartejam. E então pegam os filhos, uns após outros, 
e lhes esfregam o corpo, os braços e as pernas com o 
sangue inimigo a fim de torná-los mais valentes. Em 
seguida, todas as partes do corpo, inclusive as tripas 
depois de bem lavadas, são colocadas no moquém, em 

torno do qual as mulheres se reúnem para recolher a 
gordura que escorre pelas varas dessas grandes e altas 
grelhas de madeira. Em seguida exortam os homens a 
procederem de modo que elas tenham sempre tais 
petiscos e lambem os dedos e dizem iguatu, o que quer 
dizer "está muito bom!" 

(Relato adaptado de Hans Staden sobre o canibalismo entre 
os índios Tupinambá, em 1554). 

 
O texto de Staden ilustra a prática do canibalismo entre 
os Tupinambá. Com base em seus conhecimentos 
históricos sobre esse ritual tupinambá, é correto 
afirmar: 
a) O canibalismo entre os Tupinambá era fruto da 

fome e do desespero. Como sua técnica de caça e 
pesca era primitiva, quando estavam famintos, 
comiam seus prisioneiros. 

b) O canibalismo era comum entre os povos indígenas 
americanos, simbolizando a raiva destes povos 
contra os europeus opressores, principais alvos de 
sua prática canibal. 

c) A prática canibal era ritual entre os Tupinambá e 
servia centralmente para retirar do morto (em geral 
guerreiros valentes e inimigos) seus poderes e 
coragem. 

d) Os Tupinambá eram parte de uma minoria de índios 
primitivos e sanguinários, que, por não saberem 
plantar ou criar animais, comiam homens. 

e) O canibalismo era um ritual indígena que 
expressava o poder e a riqueza dos Tupinambá, os 
quais comiam seus líderes internos menores para 
exaltar o poder central diante dos cacicados locais. 

 
70 - (UFRR/2007)    

“A tropa de guerra enviada ao (rio) Branco para 
combater os espanhóis levava não só a ordem de 
expulsá-los, mas também de iniciar a construção de uma 
fortaleza e o aldeamento de índios na região”. 

(FARAGE, Nádia. As muralhas dos sertões, os povos 
indígenas no rio Branco e a colonização.  

São Paulo: Paz e Terra, 1991, 123). 
 

“(...) uma das maiores vantagens que se pode tirar do 
rio Branco é povoá-lo e coloniar toda essa fronteira com 
a imensa gente que habita as montanhas do país”. 
(Idem, 128). 

 
O objetivo dos portugueses, conforme essas citações, 
era: 
a) manter os militares necessários ao funcionamento 

do forte às custas do trabalho escravo. 
b) arregimentar indígenas para guerrearem contra os 

espanhóis. 
c) montar um forte no rio Branco exclusivamente com 

mão-de-obra indígena. 
d) construir um forte para garantir a posse da região e 

fortalecer esse objetivo com o aldeamento 
indígena. 
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e) povoar a região do rio Branco com os nativos, 
instruindo todos eles nos exercícios militares para 
defesa das fronteiras brasileiras. 

 
71 - (UNICAMP SP/2007)    

O aprisionamento de indígenas pelos bandeirantes foi 
uma forma de obter mão-de-obra para a lavoura e para 
o transporte. No litoral, o preço dos indígenas era bem 
menor que o dos escravos negros - o que interessava aos 
colonos menos abonados. O sistema de apresamento 
consistia em manter boas relações com uma tribo 
indígena e aproveitar seu estado de guerra quase 
permanente com seus adversários, para convencê-la a 
lhes ceder os vencidos, os quais costumeiramente eram 
devorados em rituais antropofágicos.  

(Adaptado de Laima Mesgravis, “De bandeirante a 
fazendeiro”. In: Paula Porta (org.), História da cidade 

de São Paulo: a cidade colonial, 1554-1822. São Paulo: 
Paz e Terra, 2004, vol. 1, p. 117.) 

 
a) O que foram as bandeiras? 
b) Por que o aprisionamento dos indígenas 

interessava aos bandeirantes e aos colonos? 
c) O que eram rituais antropofágicos? 

 
72 - (FGV/2008)    

O primeiro testemunho sobre a antropofagia na 
América foi registrado por Álvarez Chanca (...) em 1493. 
(...) Registrada a abominação antropofágica, os 
monarcas espanhóis autorizam em 1503 a escravidão de 
todos os caraíba pelos colonos. 
No litoral brasileiro, os tupinambá, do grupo tupi, 
tinham o hábito do canibalismo ritual (...). 
Prova de barbárie e, para alguns, da natureza não-
humana do ameríndio, a antropofagia condenava as 
tribos que a praticavam a sofrer pelas armas 
portuguesas a “guerra justa” e do cativeiro perpétuo em 
1557, por terem devorado no ano anterior vários 
náufragos portugueses, entre os quais se encontrava o 
primeiro bispo do Brasil. 

(Luís Felipe de Alencastro, Folha de S.Paulo, 12.10.1991) 
 
A partir do fragmento é correto concluir que 
a) as tribos tupiniquins, aliadas aos franceses, 

acreditavam na justiça e na importância da guerra 
justa como capaz de permitir a supremacia contra 
tribos inimigas. 

b) conforme determinava a legislação de Portugal e da 
Espanha até o início do século XIX, apenas os 
nativos da América que praticavam o canibalismo 
foram escravizados. 

c) a escravização dos ameríndios foi legal e efetiva 
apenas até a entrada dos primeiros homens 
escravos africanos na América, a partir da segunda 
metade do século XVII. 

d) o estranhamento do colonizador europeu com a 
prática da antropofagia por parte dos nativos da 
América serviu de pretexto para a escravização 
desses nativos. 

e) portugueses e espanhóis, assim como a Igreja 
Católica, associavam a desumanidade dos índios ao 
fato desses nativos insistirem na prática da guerra 
justa. 

 
73 - (FUVEST SP/2008)    

O estabelecimento dos franceses na Baía de Guanabara, 
em 1555, é um entre outros episódios que ilustram as 
relações entre a França e as terras americanas 
pertencentes à Coroa lusitana, durante os três primeiros 
séculos da colonização. 
a) Explique o que levou os franceses a se 

estabelecerem pela primeira vez nessas terras. 
b) Cite e caracterize uma outra tentativa francesa de 

ocupação na América Portuguesa. 
 
74 - (UFF RJ/2008)    

Segundo alguns autores, a temática da “fronteira” tem-
se constituído em matéria-prima para a construção de 
“mitos de origem”. No caso norte-americano, por 
exemplo, a fronteira foi analisada por Turner para 
explicar as origens da democracia no país, já que ela foi 
responsável pela proliferação da pequena propriedade. 
No caso brasileiro, a questão da fronteira ganharia 
destaque na década de 1930, com a ocupação do 
Centro-Oeste, que foi analisada por Cassiano Ricardo 
para explicar as origens do autoritarismo brasileiro. 
Partindo da afirmativa, é correto concluir que: 
a) a ocupação da fronteira dos Estados Unidos gerou 

um regime democrático porque os presidentes 
deste país nunca governaram a partir de regimes 
ditatoriais; 

b) a ocupação da fronteira brasileira, que teve na 
Marcha para o Oeste, lançada por Vargas, mais um 
de seus capítulos, originou o autoritarismo 
brasileiro na medida em que o presidente era um 
ditador; 

c) a ocupação da fronteira norte-americana originou 
historicamente um regime democrático porque 
seus desbravadores não precisaram enfrentar os 
habitantes indígenas; 

d) a ocupação da fronteira brasileira, 
tradicionalmente, tem sido interpretada a partir da 
ação dos bandeirantes, originando o autoritarismo, 
na medida em que estes últimos precisaram 
domesticar a “anarquia” e o “comunismo primitivo” 
dos selvagens; 

e) a ocupação de terras livres, em todo o continente 
americano, deu origem à Organização dos Estados 
Americanos (OEA), que arbitrava os conflitos inter-
étnicos. 

 
75 - (UFMS/2008)    

A respeito da pintura abaixo, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
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01. Trata-se do quadro A Primeira Missa no Brasil, 

pintado por Pedro Peres, na primeira metade da 
década de 1860, no qual, através da representação 
da primeira missa celebrada por Frei Henrique de 
Coimbra em Porto Seguro, o autor tem, 
exclusivamente, a intenção de retratar o impacto 
negativo que a chegada dos portugueses provocou 
na vida dos indígenas. 

02. Trata-se do quadro Elevação da Cruz em Porto 
Seguro, pintado por Vitor Meireles na primeira 
metade da década de 1860, no qual o autor 
procurava retratar o momento inaugural de uma 
nação que, em razão da imposição do catolicismo, 
teria seu futuro marcado pela desarmonia entre os 
indígenas e os colonizadores europeus. 

04. Trata-se do quadro A Primeira Missa no Brasil, 
pintado por Pero de Magalhães Gândavo em 1576, 
no qual, através da imagem pictórica, o autor 
reiterava as impressões do escrivão da frota de 
Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, a 
respeito do comportamento dócil dos índios no 
momento da celebração da missa, sugerindo-se a 
predisposição deles à ação catequética, ou a 
conversão à fé católica. 

08. Trata-se do quadro A Primeira Missa no Brasil, 
pintado por Vitor Meireles na primeira metade da 
década de 1860, no qual o autor procurou, entre 
outros elementos, retratar a harmonia entre 
portugueses e indígenas logo no primeiro contato 
entre eles. 

16. Parte integrante da Carta de Pero Vaz de Caminha, 
o relato da primeira missa celebrada no Brasil, cuja 
cena, recuperada no século XIX por Vitor Meireles 
no quadro acima, simboliza o momento inaugural 
da nação unida pela religião católica e pela mistura 
de raças. 

 
76 - (UFMG/2008)    

A situação das populações indígenas do Continente 
Americano tem sido crescentemente rediscutida em 
todos os países que o compõem. A recente eleição de 
um presidente de origem indígena, na Bolívia, assim 
como a indicação de Rigoberta Menchú, líder indígena, 
ao prêmio Nobel da Paz, reforça a centralidade do tema, 
presente, em diferentes registros, em importantes 
obras da literatura brasileira – desde O Guarani e 
Iracema, de José de Alencar, até Maíra, de Darcy 
Ribeiro. 

Considerando essas informações, ANALISE o processo 
de transformação pelo qual passou a representação do 
índio no imaginário nacional brasileiro, de meados do 
século XIX ao fim do século XX. 

 
77 - (UFPA/2008)    

Considere o texto abaixo: 
“Em toda a semana [os homens] se ocupam em fazer 
roças para seus mantimentos (que antes não faziam 
senão as mulheres)”. 

(Cartas dos primeiros jesuítas do Brasil (1538-1553). 
Editadas por Serafim Leite. São Paulo: Comissão  

do IV Centenário, 1954, v. I, p. 179). 
 

Neste texto descreve-se uma mudança na divisão social 
do trabalho indígena (trabalho masculino e feminino), 
que ocorreu no Brasil colonial com a chegada dos padres 
jesuítas. Contudo, antes desta mudança, cabia aos 
homens e às mulheres tupinambás: 
a) os homens derrubavam a floresta, caçavam e 

pescavam, e as mulheres trabalhavam no plantio. 
b) os homens trabalhavam no plantio, caçavam, 

pescavam, e as mulheres derrubavam a floresta. 
c) os homens trabalhavam na obtenção de alimentos, 

e as mulheres na criação dos filhos. 
d) os homens derrubavam a floresta, e as mulheres 

obtinham os alimentos. 
e) os homens trabalhavam na obtenção de alimentos, 

e as mulheres na organização das cerimônias 
religiosas. 

 
78 - (UFLA MG/2008)    

Analise os itens relacionados aos motivos do 
predomínio da escravidão africana no Brasil colonial, 
assinale conforme sejam verdadeiros (V) ou falsos (F) e, 
a seguir, marque a alternativa que apresenta a 
seqüência CORRETA. 
(  ) Os indígenas estavam longe de ser os escravos 

ideais, tinham baixa resistência às doenças e 
resistiam com armas à captura e, sempre que 
possível, fugiam para os sertões. 

(  ) A troca da mão–de–obra indígena escrava pela 
africana era mais vantajosa, tanto para a Coroa 
quanto para o traficante. 

(  ) Para os colonos, uma vantagem adicional na 
escravidão africana estava no fato de eles não 
conhecerem o território onde eram explorados, 
fator que reduziu sua forma de resistência inicial. 

 
a) VFV 
b) FVF 
c) FFF 
d) VVV 

 
79 - (FEI  SP/2008)    

“O descobridor, antes de ver a terra, antes de estudar as 
gentes, antes de sentir a presença da religião, queria 
saber de ouro e prata. Na noite de 24 de abril, na 
primeira sexta-feira do descobrimento, o capitão Pedro 
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Álvares Cabral travou entrevista solene com os donos da 
terra. Esta troca de gestos, que o fiel escrivão registrou, 
desnuda muitas intenções e prenuncia uma decepção. 
Ela indica a inaptidão de ver fora das viseiras douradas 
do comércio e dos metais preciosos: ‘O capitão, quando 
eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem 
vestido, com um colar de ouro mui grande no pescoço, e 
nos pés uma alcatifa por estrado. [...] Acenderam-se 
tochas. Entraram. Mas não fizeram sinal de cortesia, 
nem de falar ao Capitão, nem a ninguém. Porém um 
deles pôs olho no colar do Capitão, e começou a acenar 
com a mão para a terra e depois para o colar, como que 
nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um 
castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e 
novamente para o castiçal como se lá também houvesse 
prata.” 

Faoro, Raymundo. Os Donos do Poder. Rio  
de Janeiro: Globo, 1989. p. 99, vol.1 

 
Segundo o texto: 
a) os portugueses, ao chegarem ao Brasil, tinham a 

intenção de catequizar os índios, assim 
colaborando para o crescimento da cristandade. 

b) o desejo de conseguir metais preciosos fez com que 
os portugueses interpretassem o gesto dos 
indígenas como indicadores da existência desses 
metais aqui. 

c) o objetivo dos portugueses era unicamente 
conseguir metais preciosos como ouro e prata e, 
logo no primeiro contato com os índios, eles foram 
bem sucedidos na empreitada. 

d) o primeiro contato com os índios foi extremamente 
hostil, o que levou os portugueses a empregarem 
métodos violentos de conquista. 

e) a existência de metais preciosos em terras 
brasileiras foi confirmada pelos índios no encontro 
narrado, mas estes se recusaram a mostrar o 
caminho para encontrar ouro e prata aos 
portugueses. 

 
80 - (UFOP MG/2009)     

No século XVI, quando os europeus chegaram à região 
que viria a ser o Brasil, encontraram uma população 
ameríndia relativamente homogênea em termos 
lingüísticos e culturais, os tupis-guaranis, que habitavam 
a costa, desde onde atualmente é o Ceará, até a bacia 
dos rios Paraná-Paraguai. Os tupis, ou tupinambás, 
predominavam no litoral entre o norte e onde hoje se 
localiza o estado de São Paulo. Já os guaranis, entre São 
Paulo e o extremo sul. Este grande conjunto 
populacional, predominante na região, convivia com 
outras populações indígenas a quem chamavam 
“tapuias” – uma palavra genérica que usavam para 
designar os índios que falavam outras línguas. Entre 
estes outros povos indígenas, encontravam-se: 

 
a) goitacases, aimorés e tremembés. 
b) mamelucos, caboclos e caetés. 
c) papuas, irerês e xingus. 

d) botocudos, bantos e malês. 
 
81 - (UFRN/2009)    

Desde sua chegada à América e a implantação do 
projeto de colonização, os portugueses mantiveram 
contatos com vários grupos indígenas, muito diferentes 
dos europeus. A imagem abaixo, do século XVI, ilustra 
esses contatos culturais entre os dois povos. 

 

 
Cena de escambo na costa do Brasil, extraída do Livro 

Deele navigation et viaggi, de Giovan B. Ramusio 
(século XVI). Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 
O contato com esses grupos, durante todo o período 
colonial, foi importante na medida em que 

 
a) os indígenas se constituíram na mão-de–obra de 

sustentação da agroindústria açucareira até serem 
substituídos por imigrantes europeus, através do 
sistema de parceria. 

b) os colonizadores incorporaram elementos da 
cultura indígena, como a técnica da queimada para 
o plantio e o cultivo da mandioca, cuja farinha se 
tornou um alimento básico da Colônia. 

c) o sucesso da economia de base comunal praticada 
nas reduções jesuíticas introduziu mudanças 
significativas nas formas de propriedade da 
economia de exportação colonial. 

d) a produção indígena de feijão, milho, jerimum e 
mandioca foi integrada à economia açucareira da 
Colônia, fornecendo abundantemente os gêneros 
alimentícios de que esta necessitava. 

 
82 - (FUVEST SP/2009)    

E [os índios] são tão cruéis e bestiais que assim matam 
aos que nunca lhes fizeram mal, clérigos, frades, 
mulheres... Esses gentios a nenhuma coisa adoram, nem 
conhecem a Deus. 

Padre Manuel da Nóbrega, em carta de 1556. 
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(...) Não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem 
daqueles povos; e na verdade, cada qual considera 
bárbaro o que não se pratica em sua terra. 
(...) Esses povos não me parecem, pois, merecer o 
qualitativo de selvagens somente por não terem sido se 
não muito pouco modificados pela ingerência do espírito 
humano e não haverem quase nada perdido de sua 
simplicidade. 

Michel de Montaigne. Ensaios, 1588. 
 

a) Compare as concepções dos dois autores sobre as 
populações nativas do Brasil. 

b) Indique a concepção que prevaleceu e quais as 
conseqüências para a população indígena. 

 
83 - (FGV/2009)    

Esta Província é à vista mui deliciosa e fresca em grande 
maneira: toda vestida de mui alto e espesso arvoredo, 
regada com águas de muitas e mui preciosas ribeiras de 
que abundantemente participa toda a terra, onde 
permanece sempre a verdura com aquela temperança 
da primavera que cá nos oferece abril e maio. E isto 
causa não haver lá frios, nem ruínas de inverno que 
ofendam as suas plantas, como cá ofendem as nossas.  

 

sensualidade, e assim se entregam aos vícios como se 
neles não houvesse razão de homens: ainda que todavia 
em seu ajuntamento os machos e fêmeas têm o devido 
resguardo, e nisto mostram ter alguma vergonha. 

 

a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, cousa digna 
de espanto porque assim não têm Fé, nem Lei, nem Rei, 
e desta maneira vivem desordenadamente[...]. 

Gandavo, Pero Magalhães. Tratado da Terra do Brasil; 
História da Província de Santa Cruz.  

Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/Edusp, 1980, p. 
82,122 e124. 

 
 

A descrição acima refere-se ao Brasil e revela algumas 
características da cultura européia no século XVI. A esse 
respeito é correto afirmar que: 

 
a) a desonestidade atribuída aos indígenas referia-se 

à influência da cultura muçulmana, considerada 
infame e degradante pelos padrões culturais 
europeus condicionados pelo cristianismo. 

b) a demonização das terras do Novo Mundo realizou-
se simultaneamente à atribuição de características 
edênicas de perfeição espiritual às populações 
indígenas, o que viria a justificar as missões 
religiosas. 

c) no texto, valoriza-se a prodigalidade dos recursos 
naturais e do clima, numa descrição que aproxima 
as terras brasileiras das características creditadas 
ao Paraíso Bíblico. 

d) o reconhecimento de características semelhantes 
tanto do ponto de vista da natureza quanto da vida 
social facilitou a ação colonizadora dos portugueses 
nas terras do Novo Mundo. 

e) o contato inicial com o Novo Mundo permitiu aos 
europeus abandonarem antigas lendas medievais e 
referências bíblicas que classificam os povos 
indígenas a partir, exclusivamente, de seus próprios 
atributos culturais. 

 
84 - (UECE/2009)    

“O homem branco, aquele que se diz civilizado, pisou 
duro não só na terra, mas na alma do meu povo e os rios 
cresceram e o mar se tornou mais salgado porque as 
lágrimas da minha gente foram muitas”. (Cibae 
Lourenço Rondom – Liderança do Povo Bororo). 

FONTE: PREZA, Benito. Uma Historia Mal Contada. Revista 
Desvendando a História. São Paulo: 2009, p. 21-25. 

 
Sobre o relato acima, assinale o correto. 

 
a) O relato nos mostra que a liderança indígena 

Bororo possui consciência do processo histórico de 
conquista lusitana e os resultados dessa conquista 
para os povos indígenas. 

b) O relato está em perfeita consonância com a 
descrição realizada por Pero Vaz de Caminha em 
relação ao contato entre indígenas e colonizadores. 

c) O fragmento é muito contundente, mas apenas 
significa a visão de uma liderança. Os indígenas, 
ainda hoje, desconhecem essa história e 
concordam completamente com a história oficial 
contada. 

d) No trecho do depoimento é narrado um drama que, 
na verdade, nunca correspondeu à realidade que a 
liderança indígena quer fazer crer. 

 
85 - (UEPB/2009)    

“A colonização européia do Brasil foi marcada pelo 
choque e n t r e culturas e pela luta d o s r e c é 
mchegados contra vários costumes dos p o v o s nativos. 
E n t r e esses c o s t u m e s e s t a v a m a s cauinagens, 
festas e m q u e s e consumiam bebidas feitas de 
mandioca, milho e frutas.” (João Azevedo Fernandes, 
Guerreiros em transe. In: Revista de História da 
Biblioteca Nacional, número 4. 2005, p. 54.) No 
imaginário europeu, após as cauinagens, os nativos 
ficavam como que possuídos por uma força demoníaca. 
Quanto a este fenômeno, é correto afirmar: 
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a) Grande parte dos esforços dos colonizadores foi 
dirigida à extinção das práticas etílicas dos índios, 
vistas como uma ameaça à colonização de seus 
corpos e mentes. 

b) Os europeus estimulavam a prática das cauinagens 
porque facilitava a escravização dos nativos, única 
forma de salvação de suas almas. 

c) As bebidas fermentadas não faziam parte da dieta 
dos tupinambás. 

d) Para o mundo católico europeu, a embriaguez entre 
os povos indígenas não era considerada um pecado 
grave. 

e) Os nativos só bebiam em ritos sagrados, razão pela 
qual o catolicismo condenava as práticas etílicas. 

 
86 - (UEPB/2009)    

Povo nativo que vivia à margem esquerda do Paraíba até 
a serra da Ibiapaba, no Ceará. Aliados dos franceses na 
Baía da Traíção e, depois, na guerra holandesa, 
auxiliaram os portugueses. Estamos falando dos 

 
a) ariús.  
b) tabajaras. 
c) caetés.  
d) cariris. 
e) potiguaras. 

 
87 - (UECE/2009)    

“Viviam em pequenas comunidades. Pouco trabalho 
dava fincar uns paus e estender as folhas por cima, 
carregar algumas cabaças e panelas; por isso andavam 
em contínuas mudanças. Praticavam a agricultura 
incipiente da mandioca, do milho e várias frutas”. 

Fonte: ABREU. Capistrano. Capítulos de História Colonial 
1500-1800. Livraria Briguiet, 1969, p. 39- 50. 

 
O fragmento acima descreve o modo de vida do 
elemento indígena encontrado no litoral brasileiro, 
quando da chegada dos europeus por volta de 1500. Em 
relação ao tema, assinale o correto. 
 
a) As guerras eram raras entre as várias tribos que 

aqui viviam à época da chegada do colonizador. 

Viviam em plena harmonia em contato com a 
natureza e entre si. 

b) A antropofagia era uma prática comum e rotineira 
a todas as tribos, com características bem definidas. 
Nos rituais só se alimentavam dos parentes e 
amigos. 

c) Falavam o mesmo dialeto em todo território. Não 
havia diversidade linguística nem mesmo nas mais 
variadas áreas geográficas em que se distribuíam. 

d) Das suas lendas poderíamos saber mais, não fora o 
fato dos missionários católicos propiciarem o 
apagamento de boa parte dessa memória. 

 
88 - (UFCG PB/2009)    

Texto I 
“Em todo o país se encontram os nossos escravizados 
pelos perversos portugueses e muitos ainda o estariam 
se eu não houvesse libertado. Os ultrajes que nos têm 
feito, mais do que aos negros, e a carnificina de nossa 
raça, executada por eles na Baía da Traição, ainda estão 
frescos na nossa memória” 

(Fragmento da carta do índio Poti ao seu primo, Felipe 
Camarão. In: ALMEIDA, Horácio de. História da 

Paraíba. P.171) 
Texto II 
“Alcançaram subida da serra da Capaoba onde além dos 
mortos fizeram oitenta prisioneiros. Logo em seguida 
toparam com outra aldeia que arrasaram (...) Eram uns 
verdadeiros leões portugueses. Arrojara-se e liquidaram 
muitos índios sem sofrerem nenhuma perda, apesar de 
terem sido flechados alguns dos que entraram primeiro 
(...) Depois rumaram pela praia até a Baia da Traição, de 
onde voltaram por terra à Paraíba, sem haver nenhum 
tropeço”. 

(ALMEIDA, José Américo. Da conquista à colonização dos 
primeiros tempos. p. 17) 

 
Considerando a leitura dos fragmentos textuais acima, é 
correto afirmar que os textos: 

 
I. exaltam a memória do conquistador, identificado 

no texto II como “uns verdadeiros leões” que 
“fizeram oitenta prisioneiros (...) sem haver 
nenhum tropeço”. 

II. identificam os conflitos entre colonizadores e 
colonizados, sendo que o texto I aborda a 
carnificina provocada pelo colonizador na Baía da 
Traição. 

III. complementam-se, pois o texto I exalta o heroísmo 
e a resistência do colonizador frente aos potiguaras, 
enquanto o texto II identifica os índios como 
“verdadeiros leões portugueses”. 

IV. distanciam-se, pois abordam a conquista da Paraíba 
sob pontos de vistas diferentes: a do índio (texto I) 
e a do colonizador (texto II). 

 
Estão corretas: 
 
a) I e II. 
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b) II e IV. 
c) II e III. 
d) III e IV. 
e) I e III. 

 
89 - (UNESP SP/2009)    

Sobre o tratamento dispensado aos índios no período 
colonial, pode-se afirmar que 

 
a) os colonos de várias regiões do Brasil e os 

representantes das ordens religiosas, 
especialmente os jesuítas, entraram em conflitos, 
pois defendiam formas diversas nas relações com 
as sociedades indígenas. 

b) as ordens religiosas de origem portuguesa e os 
grandes proprietários rurais defendiam a 
escravização indiscriminada dos povos indígenas, 
mesmo para aqueles que fossem catequizados. 

c) com o início do tráfico negreiro para o Brasil em fins 
do século XVI, uma ampla legislação do Estado 
português de proteção aos índios passou a vigorar, 
cessando de imediato a escravidão indígena. 

d) para a Igreja Católica e para os senhores de escravo, 
árduos defensores do sentido religioso da 
colonização do Brasil, a escravização indígena 
deveria ser um instrumento de conversão religiosa. 

e) a experiência de escravização dos povos indígenas 
no Brasil foi efetiva em poucas regiões do nordeste, 
em atividades de menor importância econômica, e 
apenas nas primeiras décadas da presença lusa. 

 
90 - (UECE/2009)    

Estima-se que, em finais do século XV, o continente 
americano contava com uma população de 
aproximadamente 100 milhões de indígenas. 
Diversificados povos, com culturas diferentes entre si. 
Na Meso-América, no trecho que compreende do 
México à Costa Rica, diversas civilizações se sucederam. 
Entre elas podemos citar: 
 
a) Olmecas, Toltecas, Incas e Quíchuas. 
b) Incas, Maias e Astecas. 
c) Quíchuas, Maias e Teotihuacans. 
d) Olmecas, Toltecas, Teotihuacans, Maias e Astecas. 

 
91 - (UEM PR/2009)    

Os índios que habitavam as terras hoje pertencentes ao 
estado do Paraná eram divididos em dois grandes 
grupos: os tupi-guaranis, que predominavam no litoral, 
e os tapuias ou jês. Sobre esses habitantes, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
 
01. Os tupi-guaranis praticavam a agricultura, 

plantando milho, mandioca, algodão e fumo. 
02. A erva-mate, cujo consumo é bastante disseminado 

na região Sul do Brasil, já era utilizada pelos índios. 
04. A agricultura praticada pelos tapuias era bastante 

desenvolvida, com a utilização de um arado de 
madeira que os tupis desconheciam. 

08. Os tupi-guaranis produziam objetos em cerâmica, 
teciam redes a partir do algodão que cultivavam e 
produziam farinha de mandioca. 

16. Para estudar as populações indígenas que viveram 
no Paraná, os pesquisadores recorrem a 
procedimentos e a técnicas próprias da 
Arqueologia. 

 
92 - (UFPEL RS/2009)    

“Não queremos dar a nossa terra aos brancos porque os 
brancos já têm muita terra”, diz Davi Kopenawa. "Nós 
somos os que a protegemos, as pessoas da cidade 
abatem árvores. O homem branco ama o dinheiro, o 
avião, o carro. Nós pensamos diferente." 
Kopenawa está de visita pela Europa para defender a 
causa do seu povo, os yanomamis. Luta para que no 
Brasil não haja revoltas como as que aconteceram no 
Peru. Os yanomamis querem preservar o seu modo de 
vida: caçam com arco e flecha, pescam com uma liana 
que atordoa os peixes, cultivam na selva. São nômades: 
a cada dois ou três anos, quando a terra se esgota, 
mudam-se [...] 

CERDEIRA, Sônia. Reportagem publicada no jornal El 
Pais, do dia 21/06/2009 

 
Sobre a questão das terras indígenas na América do Sul, 
considere as seguintes afirmações: 

 
I. Os yanomamis estão preocupados com que não 

aconteçam no Brasil conflitos violentos como os 
que aconteceram em 2009, no Peru, entre brancos 
e indígenas. 

II. A situação da ocupação das terras indígenas vem 
sendo um problema, desde o período colonial até 
os nossos dias. 

III. As recentes decisões de tribunais brasileiros, de 
determinar demarcações contínuas das áreas 
indígenas, colaboram com a integridade física e 
cultural de povos ameríndios. 

 
Está(ão) correta(s) 

 
a) somente a I e a II. 
b) somente a II e a III. 
c) somente a I e a III. 
d) somente a II. 
e) todas as afirmações. 
f) I.R. 

 
93 - (FATEC SP/2010)    

Neste caso, como em quase tudo, os adventícios [que 
chegaram depois] deveriam habituar-se às soluções e 
muitas vezes aos recursos materiais dos primitivos 
moradores da terra. Às estreitas veredas e atalhos que 
estes tinham aberto para uso próprio nada 
acrescentariam aqueles de considerável, ao menos 
durante os primeiros tempos. Para o sertanista branco 
ou mameluco, o incipiente sistema de viação que aqui 
encontrou foi um auxiliar tão prestimoso e necessário 
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quanto o fora para o indígena. Donos de uma 
capacidade de orientação nas brenhas selvagens, em 
que tão bem se revelam suas afinidades com o gentio, 
mestre e colaborador inigualável nas entradas, sabiam 
os paulistas como transpor pelas passagens mais 
convenientes as matas espessas ou as montanhas 
aprumadas, e como escolher sítio para fazer pouso e 
plantar mantimentos. 

(HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2008, pág. 19. 

Adaptado.) 
 

Segundo o historiador Sérgio Buarque de Holanda, 
sobre os indígenas e os sertanistas que circulavam pelo 
sistema de estradas que ligavam a vila de São Paulo ao 
sertão e à costa, é correto afirmar que 

 
a) os sertanistas precisaram construir muitas vias de 

acesso entre São Paulo e o sertão, substituindo as 
poucas e estreitas veredas abertas pelos indígenas. 

b) os indígenas foram importantes colaboradores dos 
paulistas nas entradas. 

c) os sertanistas, ao contrário dos indígenas, pouco 
sabiam da arte de transpor as matas e escolher o 
melhor lugar para fazer pouso. 

d) os sertanistas não conseguiram se adaptar aos 
recursos materiais dos indígenas. 

e) os indígenas se diferenciavam dos sertanistas por 
terem uma capacidade maior de transpor 
montanhas e plantar mantimentos. 

 
94 - (UFPB/2010)    

A Lei 11.645/2008, do Governo Federal, estabeleceu a 
obrigatoriedade do estudo da cultura e história 
afrobrasileira e indígena nas escolas de ensino 
fundamental e de ensino médio, públicas e privadas do 
país. A medida visa desenvolver processos educativos 
para a superação dos preconceitos e dos 
desconhecimentos a respeito desses dois importantes 
segmentos étnico-culturais de nossa formação histórica.  
 
Nesse contexto, idenfifique as afirmativas que 
expressam conhecimentos atualizados sobre os povos 
indígenas pré-colombianos e pré-cabralinos: 

 
I. Constituíram culturas estáticas, isoladas em aldeias 

incomunicáveis, situadas em um estágio atrasado 
de evolução da sociedade humana. 

II. Desenvolveram diferenciados modos de uso dos 
recursos naturais, bem como de organização social. 

III. Acumularam, durante milhares de anos, 
conhecimentos sobre o meio ambiente americano, 
depois apropriados durante a colonização e até os 
dias atuais. 

IV. Consideravam-se, em sua cosmovisão, senhores 
absolutos do universo, servidos pelas demais 
espécies (animal e vegetal). 

V. Utilizavam os recursos naturais de forma coletiva, 
desconhecendo a noção de propriedade privada da 
terra. 

 
95 - (UFAC/2010)    

Foram muitas as anotações feitas pelos 
“conquistadores” das Américas, durante os séculos XVI 
e XVII, para provar que os índios eram inferiores, entre 
outras, Galeano (1999, 63) destacou: 

 
“Suicidam-se os índios das ilhas do Mar do Caribe? 
Porque são vadios e não querem trabalhar. 
Andam desnudos, como se o corpo todo fosse a cara? 
Porque são selvagens e não tem pudor 
Ignoram o direito de propriedade, tudo 
compartilham e não têm ambição de riqueza? 
Porque são mais parentes do macaco do que do homem. 
Banham-se com suspeitosa frequência? 
Porque se parecem com hereges da seita de Maomé, 
que com justiça ardem nas fogueiras da Inquisição. 
Acreditam nos sonhos e lhes obedecem as vozes? 
Por influência de Satã ou por crassa ignorância. 
É livre o homossexualismo? A virgindade não tem 

importância alguma? 
Porque são promíscuos e vivem na ante- sala do inferno. 
Jamais batem nas crianças e as deixam viver livremente? 
Porque são incapazes de castigar e de ensinar. 
Comem quando têm fome e não quando é hora de 

comer? 
Porque são incapazes de dominar seus instintos. 
Adoram a natureza, considerando-a mãe, e acreditam 

que ela é sagrada? 
Porque são incapazes de ter religião e só podem 

professar a idolatria.” 
 

Com base no texto podemos inferir que: 
 

a) As mais diversas etnias ameríndias, contatadas 
pelos europeus, haviam desenvolvido princípios 
comportamentais de acordo com sua cosmogonia e 
com seus modos de vida. 

b) Os europeus compreenderam, desde o início, que 
os ameríndios não poderiam ser humanos como 
eles, pois eram selvagens e canibais. 

c) Os ameríndios tomavam muito banho porque aqui 
era mais quente que na Europa e eles não haviam 
desenvolvido perfumes como os franceses. 

d) Os europeus tinham os melhores métodos para 
educar seus filhos. 

e) Os europeus e os ameríndios, mesmo com suas 
diferenças, uniram-se para construir o Novo 
Mundo. 

 
96 - (FATEC SP/2010)    

De acordo com o historiador Boris Fausto, 
 

A grande marca deixada pelos paulistas na vida colonial 
do século XVII foram as bandeiras. 
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(FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. São Paulo: 
Imprensa Oficial e Edusp, 2001. p. 51.) 

 
A afirmação pode ser considerada correta, pois 

 
a) foi nesse período que expedições reunindo 

brancos, índios e mamelucos, chefiados pelos 
paulistas, lançaram-se pelo sertão em busca de 
índios a serem escravizados e de metais preciosos 
que colocariam o Brasil na era do ouro. 

b) os paulistas, através das bandeiras, marcaram seu 
poder político de São Paulo a Minas Gerais, se 
fixando na capitania do Rio de Janeiro e 
transformando-a em sede colonial. 

c) esse século representou a presença dos paulistas 
em postos públicos de poder, presença essa 
alternada por vezes pelos mineiros, os donos de 
minas de ouro, tudo a mando da metrópole. 

d) a descoberta, no século XVII, de minas de ouro na 
atual região das Minas Gerais, pelos paulistas, lhes 
garantiu prestígio e o direito de investir suas 
riquezas nas futuras fazendas de café. 

e) as bandeiras e o apresamento de indígenas para a 
escravidão significaram uma diminuição do uso da 
mão-de-obra negra e o início do caminho para a 
abolição definitiva do tráfico de escravos 
africanos.  

 
97 - (UEG GO/2010)    

A leitura da colonização brasileira presente na obra de 
Miguel Jorge, Ah, Shakespeare, que falta você me faz!, 
representa uma visão 

 
a) romântica, visto que Hortência Maria e Cláudio 

Romano representam a busca de valores 
autênticos e a negação dos benefícios 
proporcionados pelo capital. 

b) crítica, visto que a formação da nação brasileira se 
dá a partir de dois bandidos portugueses deixados 
no Brasil por Pedro Álvares Cabral. 

c) idealizada, visto que a identidade brasileira é 
baseada em valores indígenas e na miscigenação 
racial. 

d) épica, visto que exalta a figura heróica de Pedro 
Álvares Cabral a partir da personagem Cabralinho. 

 
98 - (UFG GO/2010)    

Leia o texto a seguir. 
 

[…] se me representou que, pelas notícias que tinham 
adquirido com as entradas que haviam feito pelos 
sertões dessa América, se lhes fazia certo haver neles 
minas de ouro e prata, e pedras preciosas, cujo 
descobrimento senão havia intentado pela distância 
em que ficaram as tais terras, aspereza dos caminhos, 
e povoações de índios bárbaros que nelas se achavam 
aldeados; […] e porque deste descobrimento de minas 
podiam resultar grandes interesses à minha fazenda, se 
ofereciam a me irem fazer esse serviço tão particular, à 

sua custa, não só conquistando com guerra aos gentios 
bárbaros que se lhes opuserem mas também 
procurando descobrir os haveres que nas ditas terras 
esperavam achar, […] e que fazendo o serviço que se 
ofereciam esperavam ser-lhes remunerado com as 
honras e prêmios. 

RESPOSTA DE D. JOÃO V ao pedido de licença dos 
bandeirantes, 14 de fevereiro de 1721. In: PALACÍN, 

Luís; GARCIA, Ledonias; AMADO, Janaína. História de 
Goiás em documentos.Goiânia: Editora da UFG,1995. 

p. 22. (Adaptado). 
 

O documento remete às relações entre o Rei e os 
súditos, no período colonial no Brasil, estabelecendo 
que 

 
a) a exploração aurífera seria feita com base nos 

investimentos da Coroa nas expedições. 
b) os gentios seriam protegidos por meio da 

proibição de sua escravização. 
c) o conhecimento da fauna e da flora do sertão seria 

prioritário para os interesses da Coroa. 
d) a recompensa dos bandeirantes estaria 

assegurada em caso de sucesso da expedição. 
e) as expedições em áreas distantes e infestadas de 

gentios seriam excluídas do patrocínio real. 
 
99 - (UNESP SP/2010)    

Sobre o emprego da mão de obra escrava no Brasil 
colonial, é possível afirmar que 

 
a) apenas africanos foram escravizados, porque a 

Igreja Católica impedia a escravização dos índios. 
b) as chamadas “guerras justas” dos portugueses 

contra tribos rebeldes legitimavam a escravização 
de índios. 

c) interesses ligados ao tráfico negreiro controlado 
pelos holandeses forçavam a escravização do 
africano. 

d) os engenhos de açúcar do Nordeste brasileiro 
empregavam exclusivamente indígenas 
escravizados. 

e) apenas indígenas eram escravizados nas áreas em 
que a pecuária e o extrativismo predominavam. 

 
100 - (UFU MG/2010)    

Leia com atenção o texto a seguir, sobre os primeiros 
contatos entre os povos indígenas e os conquistadores 
espanhóis. 

 
 É difícil imaginar o olhar dos vencidos, daqueles 
tainos que povoavam as ilhas, primeira humanidade 
americana a suportar o choque do Ocidente. De fato, 
não se procurou recolher as reações daqueles que a 
morte deveria levar tão rápido. Não devemos imaginá-
los unanimemente passivos, fascinados pelos objetos 
da Europa que lhes são “oferecidos” aos montes – 
“pérolas de vidro, guizos, sininhos, a mais moderna 
quinquilharia” – vítimas boquiabertas da rapacidade e 
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dos cães dos conquistadores, como os canários das 
gerações anteriores. [...]os indígenas sabem mudar as 
relações de força quando têm os meios, defender 
encarniçadamente suas terras, perseguir os invasores, 
liquidar os agressores isolados e rejeitar a 
cristianização.[...]Alguns índios, contudo, passam para 
o campo dos vencedores e tornam-se preciosos 
colaboradores. 
BERNAND, C. e GRUZINSKI, S. História do Novo Mundo; 
da descoberta à conquista, uma experiência européia. 

(1492-1550). São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 2001. p. 278. 

 
 O texto apresenta duas visões divergentes sobre os 
povos indígenas, uma defendida pelos autores e outra 
criticada por eles. Analise a diferença entre tais visões. 

 
101 - (PUC SP/2011)    

“O Brasil é uma criação recente. Antes da chegada dos 
europeus (...) essas terras imensas que formam nosso 
país tiveram sua própria história, construída ao longo 
de muitos séculos, de muitos milhares de anos. Uma 
história que a Arqueologia começou a desvendar 
apenas nos últimos anos.” 

Norberto Luiz Guarinello. Os primeiros habitantes do Brasil. 
A arqueologia pré-histórica no Brasil. São Paulo: Atual, 

2009 
(15ª edição), p. 6 

 
O texto acima afirma que 

 
a) o Brasil existe há milênios, embora só tenham 

surgido civilizações evoluídas em seu território 
após a chegada dos europeus. 

b) a história do que hoje chamamos Brasil começou 
muito antes da chegada dos europeus e conta 
com a contribuição de muitos povos que aqui 
viveram. 

c) as terras que pertencem atualmente ao Brasil são 
excessivamente grandes, o que torna impossível 
estudar sua história ao longo dos tempos. 

d) a Arqueologia se dedicou, nos últimos anos, a 
pesquisar o passado colonial brasileiro e seu 
vínculo com a Europa. 

e) os povos indígenas que ocupavam o Brasil antes 
da chegada dos europeus, foram dizimados pelos 
conquistadores portugueses. 

 
102 - (UFF RJ/2011)    

“ (...) foi relativamente rápida a tragédia dos Waimiri-
Atruahi. Foram derrotados, mas como os Txukahamai, 
impuseram imensas derrotas a seus inimigos brancos, 
através de muitos ataques entre 1968 e 1975. Depois 
disso, a doença, as muitas mortes, a invasão do 
território pela estrada, pela hidrelétrica, pela 
mineradora. A história se repete, mais ou menos a 
mesma, com os Arara, na Transamazônica, com os 
Parakanã, removidos três vezes em conseqüência da 

invasão de seu território pela estrada e pelas águas da 
hidrelétrica de Tucuruí.” 

MARTINS, José de Souza. A chegada do estranho. São 
Paulo, Hucitec, 1993, p.75. 

 
Se é possível falarmos hoje de uma História do índio no 
Brasil, é preciso considerar as rupturas e continuidades 
nos projetos de proteção ou de destruição de 
comunidades indígenas. Sobre isso, pode-se afirmar 
que 

 
a) a história da expulsão de comunidades indígenas 

deve ser analisada não somente pelo seu viés 
econômico. Trata-se também da destruição de 
seus valores culturais. Tais valores foram 
reconhecidos e consagrados pela Carta Magna de 
1988. 

b) a legislação indigenista do período pombalino 
inaugurou a política de reconhecimento dos 
valores culturais dos índios que se manteria, sem 
alterações, ao longo do Império brasileiro. 

c) o emprego de técnicas para disseminar doenças 
desconhecidas pelos índios é uma prática atual 
para acelerar o processo de extermínio de 
comunidades, na maior parte das vezes, 
assentadas em áreas inférteis e desvalorizadas 
para o capital. 

d) ao contrário das expectativas otimistas e de uma 
história recente de preservação das comunidades, 
a população indígena tem diminuído nos últimos 
anos. 

e) a conjuntura a que se refere o autor representa o 
período de ditadura, quando os projetos de 
expansão agrícola para as áreas amazônicas foram 
beneficiados com incentivos fiscais e por uma 
política agrária que não regularizava as terras 
pertencentes às comunidades indígenas. 

 
103 - (UFRN/2011)    

A partir dos primeiros contatos entre os europeus e os 
nativos da América Portuguesa, os povos indígenas que 
habitavam o litoral mudaram as suas relações com o 
meio ambiente. Essas novas relações estão 
representadas na gravura contida na obra de André 
Thevet, que esteve no Brasil entre 1555 e 1556. 

 

 
Gravura de André Thevet, 1575. Fonte: AZANHA, Gilberto;  

VALADÃO, Virgínia M. Senhores destas terras: os povos 
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indígenas  
no Brasil: da colônia aos nossos dias. São Paulo: Atual, 

1991, p. 13. 
 

Analisando a gravura e o contexto histórico ao qual ela 
remete, pode-se corretamente afirmar que a principal 
razão dessas mudanças foi  

 
a) a utilização de instrumentos e utensílios de 

origem europeia, que permitiram o início da 
exploração aurífera pelos índios.  

b) a imediata implantação do trabalho escravo, que 
exigiu a adequação dos nativos aos propósitos 
mercantilistas, então em vigor.  

c) a estratégica utilização da força de trabalho 
indígena, para suprir as necessidades mercantis 
dos conquistadores.  

d) o desmatamento da vegetação nativa, para a 
implantação da policultura, destinada a abastecer 
o mercado metropolitano. 

 
104 - (PUC RS/2012)    

Relacione o texto de Vieira ao trabalho de 
evangelização dos nativos brasileiros e selecione a 
opção que preencha corretamente as lacunas do 
enunciado. 

 
(...) naquelas ruas dos jardins (havia) dois gêneros de 
estátuas muito diferentes, umas de mármore, outras 
de murta. A estátua de mármore custa muito a fazer, 
pela dureza e resistência da matéria; mas, depois de 
feita uma vez, não é necessário que lhe ponham mais a 
mão: sempre conserva e sustenta a mesma figura; a 
estátua de murta é mais fácil de formar, pela facilidade 
com que se dobram os ramos, mas é necessário andar 
sempre reformando e trabalhando nela, para que se 
conserve. Se deixa o jardineiro de assistir, em quatro 
dias sai um ramo que lhe atravessa os olhos, sai outro 
que lhe descompõe as orelhas, saem dois que de cinco 
dedos lhe fazem sete, e o que pouco antes era homem, 
já é uma confusão verde de murtas. Eis aqui a diferença 
que há entre umas nações e outras na doutrina da fé. 
Há umas nações naturalmente duras, tenazes e 
constantes, as quais dificultosamente recebem a fé e 
deixam os erros de seus antepassados; resistem com as 
armas, duvidam com o entendimento, repugnam com 
a vontade, cerramse, teimam, argumentam, replicam, 
dão grande trabalho até se renderem; mas, uma vez 
rendidos, uma vez que receberam a fé, ficam nela 
firmes e constantes, como estátuas de mármore: não é 
necessário trabalhar mais com elas. Há outras nações, 
pelo contrário – e estas são as do Brasil –, que recebem 
tudo o que lhes ensinam, com grande docilidade e 
facilidade, sem argumentar, sem replicar, sem duvidar, 
sem resistir; mas são estátuas de murta que, em 
levantando a mão e a tesoura o jardineiro, logo perdem 
a nova figura, e tornam à bruteza antiga e natural, e a 
ser mato como dantes eram. (...) 

(VIEIRA, Antonio. Sermão do Espírito Santo.  In: Sermões. 
Vol. 5, p. 413) 

 
Conforme o autor, os indígenas do Brasil _________ os 
ensinamentos religiosos com _________, mas logo 
_________. O trabalho dos missionários equivalia, 
assim ao de um atento _________. 

 
a) recebiam  

docilidade  
se revoltavam  
marmorista 

b) combatiam  
violência  
os esqueciam  
jardineiro  

c) rejeitavam  
força  
os adotavam  
jardineiro  

d) adotavam  
dúvida  
os retomavam  
marmorista  

e) recebiam  
docilidade  
os esqueciam  
jardineiro 

 
105 - (PUC SP/2012)    

Mostraram-lhes um carneiro; não fizeram caso dele. 
Mostraram-lhes uma galinha; quase tiveram medo 
dela, e não lhe queriam por mão. Depois lhe pegaram, 
mas como espantados. Deram-lhes ali de comer: pão e 
peixe cozido, confeitos, bolos, mel, figos-passa. Não 
quiseram comer daquilo quase nada; e se provaram 
alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes 
vinho em uma taça; mal lhe puseram a boca, não 
gostaram dele nada, nem quiseram mais. 

“A carta de Pero Vaz Caminha”, maio de 1500. 
Extraído de Dea Ribeiro Fenelon.  

50 textos de história do Brasil . São Paulo: Hucitec, 
1986, p. 23.  

 
O documento mostra um dos primeiros contatos entre 
portugueses e nativos do atual Brasil. Podemos dizer, 
entre outras coisas, que a carta, na sua íntegra, 
demonstra a 

 
a) superioridade técnica dos europeus em relação 

aos indígenas e os motivos de a conquista 
portuguesa não ter enfrentado resistência. 

b) necessidade de reeducar os hábitos dos indígenas, 
cuja alimentação cotidiana era muito menos 
diversificada que a dos conquistadores. 

c) importância da chegada dos portugueses ao 
continente americano, pois eles trouxeram 
melhores alimentos e melhores hábitos de 
vestimenta. 
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d) variedade de hábitos culturais de europeus e 
indígenas, ao expor diferenças nas vestimentas, 
nos utensílios e na alimentação. 

e) harmonia plena com que se deram as relações 
entre conquistadores e conquistados, que se 
identificaram facilmente. 

 
106 - (UECE/2012)    

Em relação à sociedade que foi gestada na, 
posteriormente denominada, América Portuguesa, no 
período colonial, pode-se afirmar corretamente que  
 
a) as etnias tribais que sobreviveram e, de algum 

modo, mesclaram-se ao colonizador lusitano 
deram origem a uma sociedade uniforme , 
transformada pelo elemento estrangeiro à sua 
semelhança.  

b) tal sociedade foi resultante de um processo 
civilizatório, que teve a linha evolutiva da sua 
população interrompida, para depois ser 
subjugada e ter seus remanescentes recrutados 
como mão de obra de uma nova sociedade que 
nascia.  

c) aquela era uma sociedade claramente bipartida, 
com uma definição rural e outra urbana, bem 
definida por uma classe dominante letrada e um 
segmento dominado com ampla cultura erudita.  

d) nessa sociedade, era clara a ascensão das 
sociedades indígenas originais, partindo de sua 
condição tribal a uma civilização urbana e 
integrada na economia de âmbito internacional, 
que a navegação possibilitara.  

 
107 - (UECE/2012)    

“A má vontade com que os jesuítas viram os índios, a 
demonização dos seus costumes, a violência da 
catequese, a sujeição dos povos encontrados no além-
mar, tudo isso pertence à história do modernismo 
colonial.”  

VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados: moral,  
sexualidade e inquisição no Brasil Colonial. 

 Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 45-51. 
 

I. Julgavam imperioso cobrir o corpo dos índios, 
alegando várias razões: o escândalo que dariam, 
por estarem nus, aos padres vindouros; a ofensa a 
Deus, sobretudo ao assistirem a ofícios divinos, 
com as vergonhas a mostra; a excitação que as 
índias nuas causariam nos cristãos. 

II. Jesuítas e leigos ressaltaram a nudez dos índios, 
embora alguns a vissem com naturalidade, a 
exemplo de Pero Vaz de Caminha que os julgou 
naturalmente inocentes, sem nada a cobrir-lhes 
“as vergonhas”. 

III. Em sua maioria viram na nudez indígena uma 
prova de escândalo, torpezas e ofensas a Deus, 
embora não se possa esquecer que o horror que 
manifestavam ante a nudez dos índios, 

especialmente das partes genitais, parece 
antecipar todo o rigor de uma época. 

 
Está correto o que se afirma em 

 
a) I e II apenas. 
b) II apenas. 
c) I, II e III. 
d) I e III apenas. 

 
108 - (UEM PR/2012)    

Sobre a população indígena que habitava o litoral 
brasileiro, à época da chegada dos europeus, e sobre a 
visão que os europeus tiveram a respeito dos índios, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
01. Praticavam uma agricultura de subsistência, 

utilizando-se das queimadas; cultivavam 
mandioca e batata-doce, entre outros produtos 
agrícolas. 

02. Havia uma profunda uniformidade cultural entre 
os nativos que habitavam o litoral, com todos os 
grupos falando a mesma língua, o tupi-guarani. 

04. Não conheciam técnicas de pastoreio; 
desconheciam cavalos, porcos, vacas e galinhas, e 
o consumo de proteína animal vinha da pesca e da 
caça. 

08. Michel de Montaigne, humanista renascentista, 
tomou a vida simples dos índios, baseada nas “leis 
da natureza”, como modelo de vida que deveria 
servir de exemplo aos povos civilizados da Europa. 

16. Manoel da Nóbrega, que chegou ao Brasil na frota 
do primeiro Governador Geral, mostrou, em seus 
escritos, um grande descontentamento com a 
forma de vida dos índios, em razão da prática, 
entre eles, da “idolatria”, da poligamia, do 
canibalismo, e de “outros vícios”. 

 
109 - (IFGO/2013)    

Observe a imagem e leia o texto a seguir. 
 

 
Imagem de autoria desconhecida, compartilhada na rede 

social Facebook. 
 

É certo afirmar que o contato com os não índios trouxe 
muitos problemas às sociedades indígenas de norte a 
sul do que hoje é o Brasil. Contudo, é praticamente 
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impossível pensar nos índios da atualidade como 
aqueles dos tempos do “descobrimento”. Os índios que 
vivem no século XXI são nossos contemporâneos e 
merecem o respeito que lhes garantem as leis do país. 
Apesar disso, muitos desqualificam as populações 
indígenas do presente como “aculturadas”, ou seja, 
como aquelas que teriam deixado de ser indígenas. As 
teorias da aculturação previam o gradual 
desaparecimento dos grupos étnicos, que seriam 
incorporados, em menor ou maior grau, ao grupo 
majoritário. O etnólogo Egon Schaden (1969), por 
exemplo, refere-se a processos de mudança 
decorrentes dos contatos entre grupos culturalmente 
diversos, nos quais a aculturação seria o conjunto de 
transformações das sociedades indígenas em contato 
com populações não indígenas. 

 SILVA, Giovani José da. Ensino de História e 
Diversidade  

Étnico Cultural: desafios e possibilidades da história 
indígena na educação básica. Anais Eletrônicos do IX 

Encontro Nacional dos Pesquisadores do Ensino de 
História. 18, 19 e 20 de abril de 2011– 

Florianópolis/SC. Disponível 
em:<http://abeh.org/trabalhos/GT02/tcompletogiova

ni.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2012. 
 

Analisando a imagem e o texto, é correto afirmar que: 
 

a) Ambos – texto e imagem – discutem um tema 
muito atual: a dificuldade de adaptação dos 
indígenas na sociedade brasileira, seu atraso e 
dificuldade de assimilação. 

b) Tanto na imagem quanto no texto, o aspecto de 
maior destaque é o relativo às condições sociais e 
ambientais sob as quais vive o índio, então 
aculturado e limitado à vida nas cidades. 

c) Na imagem há uma relação entre manutenção da 
cultura indígena e a manutenção da floresta, 
enquanto no texto, existe uma crítica à noção de 
que o indígena, em nosso imaginário, não passa 
por transformações históricas, existindo sempre 
como o “índio nu”. 

d) Na imagem, o índio deixa de ser índio ao ser 
vestido, representando, assim, um capítulo da 
história do Brasil, que foi marcada pela extinção 
dessas populações. 

e) Imagem e texto convergem ao apontarem as 
injustiças sofridas pelo índio, vítima de um 
processo histórico do qual não consegue fazer 
parte. 

 
110 - (UECE/2013)    

Leia atentamente o excerto a seguir.  
 

“A América é uma terra vasta. Lá existem muitas tribos 
de homens selvagens com muitas línguas diversas e 
numerosos animais esquisitos. Tem um aspecto 
agradável. As árvores estão sempre verdes. Existem 
também frutos terrestres e arbóreos dos quais se 

alimentam homens e animais. Os habitantes andam 
nus. É gente capaz, astuta e maldosa, sempre pronta a 
perseguir os inimigos e devorá-los.” 

STADEN, Hans. Duas viagens ao Brasil. Belo Horizonte-São 
Paulo: Itatiaia-Edusp, 1974. 

 
A partir do texto acima, pode-se inferir corretamente 
que Staden  

 
a) revela-se constrangido e encantado com o que 

viu, e valoriza os costumes dos indígenas.  
b) reconhece a superioridade das sociedades 

indígenas americanas em relação às europeias.  
c) valoriza o patrimônio cultural indígena e entende 

que representam a infância da humanidade.  
d) parece valorizar a exuberância da natureza e 

desprezar os costumes e hábitos seculares dos 
indígenas.  

 
111 - (UEPA/2013)    

As políticas de colonização das potências ibéricas no 
Novo Mundo se constituíram sob a bandeira da 
cristianização e da exploração de recursos naturais. Os 
impactos mais expressivos da adoção do colonialismo 
ibérico no continente recémdescoberto, a partir do 
século XVI, foram: 

 
a) o fortalecimento político das grandes civilizações 

pré-colombianas, que se integraram à expansão 
colonialista europeia de forma pacífica por conta 
dos avanços tecnológicos vindos de fora. 

b) a desagregação dos sistemas políticos nativos, 
quer em sociedades tribais, quer em civilizações 
com estado, acompanhada de formas variadas de 
exploração compulsória da mão de obra nativa. 

c) o estabelecimento de um estado de guerra 
perpétuo entre nativos e colonizadores, que 
promoveu permanente instabilidade nas 
fronteiras da expansão territorial colonialista. 

d) a crescente miscigenação entre as populações 
indígenas, que geraram novos agrupamentos 
étnico-sociais extensos aptos a integrar-se na 
nova ordem colonialista. 

e) a completa inserção da população nativa do Novo 
Mundo na cristandade, fator que reequilibrou a 
disputa entre católicos e protestantes no contexto 
da Contra-Reforma. 

 
112 - (UEPA/2013)    

“A vasta e plana região adjacente ao Cabo [da Boa 
Esperança] é pouco habitada por ser muito agreste. Sua 
população é bárbara, selvagem e até mesmo 
monstruosa. Entretanto, não se deve acreditar que os 
homens dali sejam tão disformes quanto no-los são 
apresentados pelas descrições de determinados 
autores [...] Estes, por certo, deviam estar dormindo e 
sonhando quando tiveram o descaro de afirmar que ali 
haveria indivíduos com orelhas pendentes até a altura 
do calcanhar ou então, com apenas um olho no meio 
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da testa [...] e outros sem cabeça, e ainda outros que só 
teriam um pé, porém, tão descomunal que podiam com 
ele cobrir-se do ardor do sol [...] 

THEVET, André. As singularidades de França Antártica  
(1555) In: Inácio, Inês da Conceição. LUCA, Tânia 

Regina.  
Documentos do Brasil Colonial. SP. Ática, 1993, 9.72. 

 
O escritor e cosmógrafo francês André Thevet (1502-
1590) esteve no Brasil em 1555, quando os franceses 
estabeleceram a França Antártica no atual estado do 
Rio de Janeiro. A partir das afirmações que ele fez, no 
texto infere-se que: 

 
a) havia na cristandade ocidental europeia um 

imaginário sobre o novo mundo, no qual se 
concebia a existência de seres fantásticos e 
monstruosos, que foram desmistificados pelo 
cosmógrafo durante sua viagem ao Brasil. 

b) a presença dos franceses no Brasil foi 
fundamental para a desmistificação dos tipos 
sociais que habitavam no litoral e para uma 
descrição livre de preconceitos da população 
indígena brasileira. 

c) os franceses, em relação aos demais 
colonizadores europeus, eram 
menospreconceituosos, contribuindo para a 
formação de uma nova mentalidade sobre o novo 
mundo. 

d) a concepção do Velho Mundo sobre as Américas 
se baseava nos escritos que os cosmógrafos 
franceses publicavam e que estavam fortemente 
marcados pela ideia de um mundo fantástico e 
maravilhoso. 

e) os seres fantásticos que habitavam nas Américas 
eram fruto da criação literária dos portugueses 
que, durante o século XVI, foram contestados 
pelas pesquisas dos cosmógrafos e escritores 
franceses. 

 
113 - (UEM PR/2014)    

Sobre as populações que ocupavam o atual território 
brasileiro na época da chegada dos colonizadores 
portugueses, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
01. Para os índios Tupi, que habitavam o litoral, o pajé 

desempenhava as funções de médico e de 
sacerdote e era o mediador entre o mundo 
material e o mundo espiritual, entrando em 
contato com os espíritos da floresta. 

02. Alguns povos indígenas praticavam a agricultura 
de subsistência ao produzirem milho, mandioca, 
abóbora, inhame e batata-doce. 

04. A preguiça e a maledicência dos índios foram 
incorporadas pelos caboclos do interior, tais 
hábitos são responsáveis pelo atraso econômico 
do Brasil. 

08. Os diferentes povos indígenas desconheciam a 
metalurgia, e seus utensílios eram feitos de pedra, 
osso, madeira ou barro. 

16. Entre os grupos indígenas que habitavam o litoral, 
a guerra era uma atividade frequente. Os inimigos 
capturados nesses conflitos eram comidos em 
rituais antropofágicos. 

 
114 - (UERN/2013)    

Acerca dos povos “pré-colombianos” e dos habitantes 
do Brasil anteriores à colonização, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

 
(   ) Todos, sem exceção, já haviam estabelecido uma 

organização política e social extremamente 
estratificada, estamental e hierarquizada, 
baseada nos laços de parentesco. 

(   ) Haviam sociedades agrícolas, sedentarizadas e 
algumas nômades, que não dominavam a 
domestica- ção de animais, o cultivo sistemático e 
viviam, portanto, da caça e da coleta. 

(   ) Em algumas regiões específicas, a agricultura se 
desenvolveu mais intensamente e o acúmulo de 
experiências culturais resultou numa maior 
condição de desenvolvimento entre essas 
populações. 

(   ) No Brasil, o período inicial do processo de 
colonização coincide, historicamente, com o 
período de sedentarização dos nativos e sua 
introdução ao mundo da agricultura e da 
pecuária, anteriormente inexistentes. 

 
A sequência está correta em 

 
a) V, F, V, F 
b) V, F, F, V 
c) V, F, V, V 
d) F, V, V, F 

 
115 - (UERN/2014)    

“A Amazônia teria sido o principal centro de difusão das 
populações que se deslocaram pelo atual território do 
Brasil. Uma das hipóteses para o deslocamento 
populacional teria sido a superpopulação nas várzeas 
férteis do rio Amazonas, fazendo com que houvesse um 
processo migratório para outras regiões. Mesmo os 
povos que se localizaram mais tarde no litoral, teriam 
vindo dessa região. Alguns dos principais grupos 
indígenas conhecidos à época da chegada dos 
portugueses (tupis, guaranis, tupinambás e carajás) 
teriam sua origem comum na Amazônia....” 

(Freitas Neto, 2010.) 
 

Em relação à construção da história desses povos, há 
registro dos mais antigos sambaquis no litoral 
brasileiro, principalmente no Espírito Santo, Santa 
Catarina e São Paulo. Sambaquis são 
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a) pinturas encontradas nas cavernas, que retratam 
cenas do cotidiano primitivo. 

b) escavações profundas efetuadas pelos índios em 
seus rituais e oferendas à natureza. 

c) depósitos de conchas e restos humanos, com 
idade entre 8 e mil anos de existência. 

d) artefatos e monumentos marajoaras, feitos à base 
de argila e outros materiais naturais. 

 
116 - (ENEM/2010)    

Os vestígios dos povos Tupi-guarani encontram-se 
desde as Missões e o rio da Prata, ao sul, até o 
Nordeste, com algumas ocorrências ainda mal 
conhecidas no sul da Amazônia. A leste, ocupavam toda 
a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Sul até o 
Maranhão. A oeste, aparecem (no rio da Prata) no 
Paraguai e nas terras baixas da Bolívia. Evitam as terras 
inundáveis do Pantanal e marcam sua presença 
discretamente nos cerrados do Brasil central. De fato, 
ocuparam, de preferência, as regiões de floresta 
tropical e subtropical. 

PROUS. A. O Brasil antes dos brasileiros. Rio de Janeiro: 
Jorge 

Zahar. Editor, 2005. 
 

Os povos indígenas citados possuíam tradições 
culturais específicas que os distinguiam de outras 
sociedades indígenas e dos colonizadores europeus. 
Entre as tradições tupi-guarani, destacava-se 

 
a) a organização em aldeias politicamente 

independentes, dirigidas por um chefe, eleito 
pelos indivíduos mais velhos da tribo. 

b) a ritualização da guerra entre as tribos e o caráter 
semissedentário de sua organização social. 

c) a conquista de terras mediante operações 
militares, o que permitiu seu domínio sobre vasto 
território. 

d) o caráter pastoril de sua economia, que prescindia 
da agricultura para investir na criação de animais. 

e) o desprezo pelos rituais antropofágicos praticados 
em outras sociedades indígenas. 

 
117 - (CEFET MG/2015)    

Texto 1 
 

 
“A Primeira Missa no Brasil”, de Victor Meirelles, óleo 

sobre tela de 1861. 
 

Texto 2 
“A ciência e a arte, dentro de um processo intrincado, 
fabricavam realidades mitológicas que tiveram, e ainda 
têm vida prolongada e persistente”. 

COLI, Jorge. A invenção da descoberta. In: Como estudar 
arte brasileira no século XIX? São Paulo: Senac, 2005, 

p. 23. 
 

Sobre os documentos referentes ao Descobrimento do 
Brasil e à arte produzida no século XIX, é correto 
afirmar que 

 
a) ignoram a participação dos indígenas no processo 

de formação da identidade nacional. 
b) derrubam uma imagem hierarquizada do 

encontro das etnias que formaram a nação 
brasileira. 

c) consolidam uma visão da colonização marcada 
pela exploração portuguesa das matérias primas. 

d) constroem uma memória pacífica do nascimento 
da nação fundada sob a égide do catolicismo. 

 
118 - (UFRR/2015)    

“No Rio Branco sou vida, sou aruanã, sou canaimé, 
mapinguari, yakoana, Pajé waymiri. No meu sangue o 
gosto de açaí” (“Sou”, Zeca Preto). 

 
Esses primeiros habitantes do Brasil sofreram com a 
chegada dos europeus. De acordo com os registros 
deixados por viajantes e missionários, a partir de 
meados do século XVI, ocorreu uma dizimação da 
população indígena, que se agravou nos séculos 
seguintes. Os fatores que mais contribuíram para essa 
redução populacional indígena foram: 

 
a) a prisão e a venda do índio para trabalhar nas 

minas de prata na Serra do Salitre; 
b) as doenças trazidas pelos europeus, os maus 

tratos e o trabalho escravo que os índios foram 
submetidos; 
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c) os conflitos permanentes entre as tribos 
indígenas, afastou definitivamente grupos nativos 
que seguiram para outros continentes; 

d) a guerra entre os grupos canibais, os ritos 
comandados por pajés e xamãns e a crueldade 
incentivada, inclusive, pelas mulheres mais velhas 
da tribo; 

e) a exploração do trabalho indígena ocorreu de 
maneira pouco intensa, com incentivo dos 
dominantes e a reprovação dos padres jesuítas. 

 
119 - (UniCESUMAR SP/2015)    

"[Durante o período de conquista e colonização da 
América] Julgar a fauna americana imatura ou 
degenerada equivalia a proclamar a do Velho Mundo 
madura, perfeita, idônea, capaz de servir de (...) ponto 
de referência a qualquer outra fauna de outro recanto 
do globo. (...) E por certo não é mera coincidência que 
isso acontecesse exatamente quando a ideia da Europa 
se tornava mais plena, completa." 

Antonello Gerbi. O Novo Mundo. História de uma polêmica 
(1750-1900).  

São Paulo, Companhia das Letras, 1996, p. 41. 
 

De acordo com o texto: 
 

a) as ideias de Europa e de América existiam desde a 
Antiguidade e ganharam força na época das 
grandes navegações. 

b) as práticas econômicas das sociedades nativas da 
América devastaram as florestas e matas locais. 

c) os conquistadores comparavam a paisagem 
americana aos elementos naturais europeus. 

d) as grandes navegações revelaram que a Europa 
era tecnologicamente mais avançada que a 
América. 

e) os europeus não se interessavam pelos elementos 
naturais que encontravam na América. 

 
120 - (UEM PR/2015)    

Com relação ao início da colonização do Brasil, é 
correto afirmar que: 
 
01. Devido ao fracasso da adoção da escravidão dos 

nativos, os portugueses adotaram o sistema 
feudal como forma de dominação dos índios 
brasileiros. 

02. As feitorias instituídas após o descobrimento 
eram, ao mesmo tempo, um entreposto comercial 
e um estabelecimento de defesa. 

04. As principais tribos indígenas brasileiras 
encontradas pelos colonizadores europeus eram 
coletoras. Sendo assim, elas não praticavam a 
agricultura como forma de sobrevivência. 

08. As primeiras relações comerciais estabelecidas 
entre os índios do litoral da América Portuguesa e 
os europeus assumiram a forma do escambo. 

16. Assim como ocorria no Paraguai, os aldeamentos 
ou as reduções foram uma estratégia utilizada 

pelos jesuítas para sujeitar os índios à lei civil e 
religiosa dos padres. 

 
121 - (UEPA/2015)    

Eu acredito que é no contexto dessa guerra crônica 
que nós devemos examinar o fenômeno peculiar da 
mandioca brava, o único alimento básico do mundo 
que é venenoso. Sugiro que a adoção dessa planta 
representou uma estratégia de defesa específica para 
uma situação de guerra constante do tipo “guerra de 
saque”. 
(BECKERMAN, Stephen. A Amazônia estava repleta de 

gente em  
1492? Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi. Coleção 

Emilie Snethlage, 1991, p. 149) 
 

A incorporação de certos alimentos pelos grupos 
indígenas americanos, como o citado no Texto IV, 
representou uma forma de proteção desses grupos 
porque o: 

 
a) processo requerido para se tornar comestível é 

demorado, assegurando que os inimigos de um 
grupo tenham dificuldade em se prover dos 
campos de sua vitima. 

b) trabalho exigido para a colheita do produto 
permite a mobilidade dos inimigos, possibilitando 
combates intensos favorecendo a defesa. 

c) consumo desse alimento pelos inimigos é 
determinante, promovendo a morte de parte 
deles com a ingestão do produto. 

d) esforço realizado para a extração da planta 
desgasta os invasores, garantindo resultado 
favorável aos invadidos. 

e) caminho percorrido para atravessar os campos é 
longo, permitindo a organização eficiente dos 
defensores. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 122 
  
 

Os índios e a fronteira 
De tempos em tempos se repõe na mídia o tema da 
demarcação de terras indígenas nas regiões de 
fronteira. Jornalistas, militares e especialistas são 
chamados a identificar riscos para a soberania nacional, 
geralmente no bojo de crises específicas, que pipocam 
em momentos de tomada de decisão sobre 
demarcações, ou pela falta de ação dos poderes 
públicos responsáveis. No entanto, cada vez que volta o 
tema, não há preocupação em recuperar a memória das 
crises anteriores, verificar o que resulta dos processos 
respectivos ao longo do tempo. Agora, estão em pauta 
as reações de produtores de Roraima ao anúncio da 
decisão do Governo Federal em homologar a 
demarcação da Terra Indígena Raposa-Serra do Sol e a 
ocupação pelos índios Guarani Kaiowá de 14 fazendas 
no Mato Grosso do Sul. Manchetes, editoriais e páginas 
inteiras dos jornais patinam em números desconexos e 
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na procura de uma lógica política que dê sentido aos 
fatos. Sem sucesso. O caso de Roraima é emblemático. 
Os Ingarikó, Macuxi e Wapixana vivem na região de 
fronteira entre o Brasil e Guiana desde tempos 
imemoriais. Etnias aparentadas, elas estão em áreas 
contíguas situadas na Guiana e na Venezuela. É 
fartíssima a documentação histórica disponível sobre a 
presença destes povos, desde que se iniciou o processo 
de colonização. Seria de toda justiça que os especialistas 
brasileiros em geopolítica, se tivessem memória 
histórica, não teorizassem sobre hipóteses estratégicas 
limítrofes, em que potências internacionais se 
apropriariam de terras indígenas fronteiriças para impor 
a desintegração territorial do país. No geral, há mais de 
cem terras indígenas situadas em faixa de fronteira e 
oficialmente reconhecidas pelo Estado brasileiro.  

(SANTILLI, 2008). 
 
122 - (UESC BA/2009)    

Sobre a questão indígena, no Brasil, pode-se afirmar: 
 

01. O lucrativo tráfico de escravos negreiro tornou a 
escravidão indígena inviável, ocasionando o total 
abandono dessa prática, devido à sua baixa 
rentabilidade econômica. 

02. O processo de interiorização da colonização 
provocou desaparecimento, por completo, das 
comunidades indígenas litorâneas, que foram se 
refugiando no sertão brasileiro. 

03. A Constituição de 1988, promulgada com a 
redemocratização do Brasil, após o regime militar, 
reconheceu o direito das comunidades indígenas à 
posse da terra tradicionalmente por eles ocupada 

04. A expansão da fronteira agrícola para o centro-
oeste e norte do país, durante o regime militar, 
extinguiu, quase que totalmente, os povos 
indígenas dessas regiões, tendo os seus 
remanescentes se exilado nos países vizinhos. 

05. A invasão de terras brasileiras por potências 
estrangeiras tem ocorrido da necessidade de se 
defender os povos indígenas e a biodiversidade, o 
que as leva a apoiar a tese da separação da 
Amazônia do resto do Brasil, internacionalizando-a. 

 
TEXTO: 2 - Comum às questões: 123, 124 
  
   

A crônica histórica e informativa que se intensifica em 
Portugal no momento das grandes navegações, 
conquistas e descobertas ultramarinas, testemunhando 
a aventura geográfica dos portugueses, os seus ideais 
de expansão da cristandade, assume um sentido épico 
e humanístico que se estende ao Brasil e logo adquire 
entre nós algumas características peculiares. À 
curiosidade geográfica e humana e ao desejo de 
conquista e domínio correspondem, inicialmente, o 
deslumbramento diante da paisagem exótica e 
exuberante (...) assim como os ideais de catequese, 

atestados pela literatura informativa e pedagógica dos 
jesuítas (...). 

(Antonio Candido e José Aderaldo Castello. Presença 
da literatura 

brasileira I. 6. ed. S. Paulo: Difel, 1974. p. 11) 
 
123 - (PUCCamp SP/2009)    

Com base nos ideais a que o texto faz referência e no 
conhecimento histórico, assinale a alternativa correta. 

 
a) Os jesuítas, embora tivessem um papel 

significativo na colônia, com a obra de catequese 
dos silvícolas, praticamente não contribuíram 
para a expansão e consolidação dos domínios 
portugueses na América do Sul. 

b) Os jesuítas ao difundir o cristianismo entre os 
silvícolas, visando preservar seus hábitos, 
costumes e valores, impediram a destruição da 
cultura indígena em todo o território dominado 
pela metrópole portuguesa na América do Sul. 

c) A obra de catequese jesuíta ao criar postos de 
pesca, feitorias e estabelecimentos militares no 
litoral contribuiu para a ocupação de vasta área 
territorial, garantindo o domínio português e 
empurrando as fronteiras territoriais brasileiras. 

d) A ação da Companhia de Jesus, funcionando 
apenas como instituição religiosa subordinada à 
coroa portuguesa, inviabilizou os conflitos com os 
colonos e acabou com as rebeliões dos indígenas 
resistentes ao cristianismo no Brasil. 

e) Os jesuítas ao agenciar a assimilação dos índios à 
civilização cristã e congregá-los pacificamente em 
suas missões favoreceram a destribalização dos 
nativos e facilitaram a obra de expansão e do 
domínio português no Brasil. 

 
124 - (PUCCamp SP/2009)    

Depreende-se desse trecho que, no início da nossa 
colonização, a literatura produzida no Brasil restringiu-
se 

 
a) a descrições da nova terra e à propagação do 

cristianismo. 
b) a relatos de viagem de interesse meramente 

geográfico. 
c) à propagação dos valores morais da Contra-

Reforma. 
d) à precária formação de comunidades de leitores. 
e) à veiculação de traços estilísticos do Barroco. 

 
TEXTO: 3 - Comum às questões: 125, 126 
  
   

Nem sempre é fácil distinguir a crônica da história, 
quando se lida com textos do nosso período colonial. 
Entretanto, se é um fato que as páginas de Gândavo e 
de Gabriel Soares de Souza sabem antes a relatório que 
a reflexão sobre acontecimentos, já na História do 
Brasil de Frei Vicente de Salvador reponta o cuidado de 
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inserir a experiência do colono em um projeto histórico 
lusobrasileiro.  O que explica as críticas de Frei Vicente 
à relutância do português em deixar o litoral seguro 
(onde e “como caranguejo”) e o consequente desleixo 
em face da riqueza potencial da terra. 
(Alfredo Bosi, História concisa da literatura brasileira. 

São Paulo: Cultrix, 1970, p. 28) 
 
125 - (PUCCamp SP/2010)    

Comparando diferentes autores e textos do nosso 
período colonial, Alfredo Bosi 

 
a) conclui que, apesar de sutis diferenças entre eles, 

todos são classificáveis como crônicas históricas. 
b) vê como significativa a distinção entre o simples 

relato de um estado de coisas e uma projeção 
histórica. 

c) procura perceber as diferenças estilísticas entre 
eles, único critério que permite distingui-los. 

d) percebe que há, em todos eles, alguma irritação 
com a resistência do colonizador a se afastar do 
litoral. 

e) constata que nenhum deles reuniu condições 
para avaliar o processo colonial em sua dimensão 
histórica. 

 
126 - (PUCCamp SP/2010)    

Diferentemente da “relutância do português em deixar 
o litoral seguro”, bandeirantes adentraram o chamado 
“sertão” e dentre suas principais motivações, pode-se 
citar 

 
a) o apresamento de índios, visto que a 

comercialização dos mesmos era uma atividade 
econômica fundamental para a subsistência dos 
povoados nascentes no Sudeste, bem como a 
busca por metais preciosos. 

b) a expansão das fronteiras brasileiras, uma vez que 
a existência ilegal de núcleos de povoamentos 
espanhóis, franceses e holandeses no interior do 
território ameaçavam o domínio colonial 
português. 

c) a missão civilizatória atribuída aos bandeirantes 
pela Companhia de Jesus e pela própria Coroa 
Portuguesa, uma vez que pouca gente se 
dispunha a catequizar os índios que viviam 
distantes do litoral. 

d) a necessidade do combate militarizado aos 
quilombos que proliferavam no Sudeste e no Sul, 
prática financiada pelos comerciantes de escravos 
que foi denominada “sertanismo de contrato”. 

e) a urgência da Coroa portuguesa em povoar as 
terras do “sertão” e instituir práticas culturais, 
como o uso da língua portuguesa, que 
contribuíssem para garantir o poder da 
metrópole sobre a população nativa. 

 
TEXTO: 4 - Comum às questões: 127, 128 
  

   
No início dos Tempos Modernos, os reinos cristãos 

da Europa deram início ao longo processo de expansão 
comercial e geográfica que resultou no 
estabelecimento de comunicações regulares com 
populações e regiões do mundo até então 
desconhecidas entre si. [...] 

A vida dos habitantes do litoral do Atlântico Sul 
mudou radicalmente com a chegada dos europeus. A 
vinda daqueles homens barbados, pouco asseados e 
carregados de reluzentes e estrondosas armas 
introduziu os tupis na idade do ferro – para o bem e 
para o mal. 

As ferramentas trazidas pelos europeus facilitaram 
o árduo trabalho nas roças e nas florestas subtropicais. 
Por outro lado, o contato dos habitantes americanos 
com os colonizadores resultou numa das maiores 
catástrofes demográficas da história da humanidade. 

(Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: 
uma interpretação, 2008.) 

 
127 - (UFTM MG/2013)    

A afirmação de que “o contato dos habitantes 
americanos com os colonizadores resultou numa das 
maiores catástrofes demográficas da história da 
humanidade” é uma referência 

 
a) aos esforços dos europeus na busca de metais 

nobres e pedras preciosas, que os levou a avançar 
para o interior das terras conquistadas, onde 
muitos morreram, vítimas de doenças tropicais. 

b) à peste bubônica, que proliferou pelo Ocidente 
europeu durante três séculos e era provocada por 
pulgas de ratos originárias da América e levadas à 
Europa pelos navegadores e conquistadores. 

c) ao desequilíbrio populacional vivido pela Europa 
após a conquista da América, quando dezenas de 
milhares de europeus se deslocaram para as 
novas terras, em busca de melhores condições de 
vida. 

d) à morte de milhões de indígenas nos primeiros 
séculos de conquista e colonização europeias, 
vitimados por doenças que eles desconheciam e 
pelo intenso trabalho compulsório a que foram 
submetidos. 

e) aos conflitos entre portugueses e espanhóis no 
território americano, que envolveram milhares de 
pessoas e destruíram plantações e comunidades 
indígenas em todo o continente. 

 
128 - (UFTM MG/2013)    

A caracterização dos europeus, presente no segundo 
parágrafo, sugere 

 
a) o primitivismo dos grupos indígenas que viviam na 

América e a inevitável tendência histórica à 
supremacia europeia. 
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b) a paixão dos europeus pelas guerras e o pacifismo 
dos indígenas, que permitiu que a colonização 
ocorresse de forma harmoniosa. 

c) os rituais de sociabilidade que reuniram europeus 
e nativos e que acabaram por igualar os costumes 
dos habitantes dos dois lados do Atlântico. 

d) a perspectiva dos europeus diante dos povos que 
encontraram nas terras conquistadas e sua 
evidente inferioridade numérica. 

e) as fortes diferenças existentes entre europeus e 
indígenas nos aspectos físicos, nos hábitos e no 
domínio tecnológico. 

 
 

GABARITO:  
 
1) Gab: D 
 
2) Gab: 30 
 
3) Gab: D 
 
4) Gab: B 
 
5) Gab: C 
 
6) Gab:  

A colonização portuguesa no Brasil avançou conforme 
expulsava, escravizava, aldeava ou matava os 
habitantes autóctones – raramente foi estabelecido 
algum contato com base no respeito mútuo. Nas áreas 
do sertão seco onde ficou estabelecida a Capitania, 
depois Província, do Ceará as atividades econômicas e 
sociais organizaram-se em torno do gado, das grandes 
fazendas de criar, cujas necessidades de mão-de-obra 
não possuíam as mesmas características das áreas 
açucareiras, nem qualquer outra área de plantation. 
Assim, para os portugueses – somente após as guerras 
holandesas e especialmente no século XVIII – não 
interessava a escravização dos autóctones, o que fez 
com que o avanço do gado significasse o extermínio, a 
expulsão ou o aldeamento das populações indígenas. 
Esse processo gerou, de um lado, a constituição dos 
maiores aldeamentos jesuíticos da colônia e, de outro 
lado, a dispersão das tribos pelo território e pela 
população, através da miscigenação. Assim, quando, em 
1863, o Presidente da Província decreta o “fim” dos 
“índios”, ele pretendia, na verdade, decretar o fim das 
leis de proteção aos aldeamentos e facilitar a ocupação 
das terras pelos proprietários ricos, no processo de 
ampliação da agricultura comercial que se estabelecia 
então. 

 
7) Gab: D 
 
8) Gab:C 
 
9) Gab: B 
 

10) Gab: B 
 
11) Gab:A 
 
12) Gab: E 
 
13) Gab: 06 
 
14) Gab: F;V;F;F;F 
 
15) Gab: 23 
 
16) Gab: B 
 
17) Gab: FFV 
 
18) Gab: VVFVF 
 
19) Gab: C 
 
20) Gab: E 
 
21) Gab: C 
 
22) Gab:  

Vários foram os fatores que levaram um número 
reduzido de europeus, principalmente portugueses e 
espanhóis, em se comparando com o contingente de 
povos americanos, a dominar tantos povos que 
habitavam a América. Como motivos básicos podemos 
citar o avanço tecnológico, traduzido em aramas, o 
chamado poderio bélico, navios e técnicas de guerra, o 
espanto dos habitantes do “novo mundo’ com os 
“estranhos seres”, muitas vezes confundidos com 
deuses, o uso dos cavalos nas batalhas, as epidemias 
espalhadas que dizimavam tribos inteiras em pouco 
tempo, e, por fim, o processo de aculturação que 
contava com o divisionismo e lutas internas entre vários 
povos e tribos. 

 
23) Gab:E–C–C–C 
 
24) Gab: A 
 
25) Gab: D 
 
26) Gab: D 
 
27) Gab: D 
 
28) Gab: 05 
 
29) Gab: 24 
 
30) Gab: 13 
 
31) Gab:  

a) No texto O Guarani, o índio apresentado como 
guerreiro, lutador, “briguento”, como chefe temido 



 

 
38 

www.historiaemfoco.com.br 

Pré-História Brasileira 

38 

pelo inimigo e obedecido e respeitado pelos índios. 
O indígena armado, preparado para a luta e a 
conquista são as imagens passadas pelo texto. Em 
Erro de Português, o índio é apresentado como 
desprovido de armaduras, isto é, solto, leve, frágil, 
nu, receptivo ao estrangeiro; por isso, perdeu sua 
cultura, identidade e foi destruído pelo invasor 
europeu. 

b) No texto de José de Alencar, o movimento cultural 
é o Romantismo. Este movimento se caracterizou, 
pela busca das raízes da nação brasileira através do 
indígena. Peã exaltação das raízes heróicas, 
lutadoras, decididas, fortes, conquistadoras, o 
Romantismo idealizava o indígena, com elementos 
colonialistas de conquista, glória e dominação. 
No texto de Oswald de Andrade, o movimento é o 
Modernismo, cuja preocupação era a de descobrir a 
nacionalidade brasileira sem a exaltação triunfalista 
dos românticos. O Modernismo buscava no índio o 
elemento do desprendimento do homem brasileiro 
sobre o mundano, o material, o dinheiro e o lucro. 

 
32) Gab:  

a) Podemos destacar, dentre outros: 
Elementos culinários: 
=> mandioca emilho (indígenas); 
=> azeite de dendê e vários pratos da culinária 
baiana, como vatapá, acarajé e caruru (africanos). 
Elementos lingüísticos: muitas palavras no 
vocabulário da língua portuguesa falada no Brasil: 
=> nomes próprios, toponímicos, nomes da flora e 
da fauna e sufixos com guaçu e mirim (indígenas); 
=> nomes de quilombo e inúmeras palavras, tais 
como: mucama, moleque, batuque, cafuné 
(africanos). 
Elementos musicais: há muitos ritmos e 
instrumentos musicais que foram incorporados e 
caracterizam a música brasileira; neles são comuns 
elementos indígenas e africanos, como, por 
exemplo: 
=> cateretê, maracá (indígenas); 
=> maracatu, berimbau (africanos). 

b) Não. A propósito, cabe perguntar se alguma vez 
existiu na História qualquer relação de simetria 
entre culturas. No caso referido é notável a 
assimetria, na medida em que existiu uma relação 
de poder, de dominação da cultura dos brancos 
europeus sobre as demais culturas, que puderam 
ocupar alguns espaços desde que não colocassem 
em questão o predomínio da cultura branca 
européia. 

 
33) Gab: D 
 
34) Gab: D 
 
35) Gab:  C 
 
36) Gab: C 

 
37) Gab: A 
 
38) Gab: B 
 
39) Gab:  

a) O candidato deve: apontar para aspectos politeístas 
das religiões indígenas em contraposição ao 
monoteísmo cristão. 

b) O candidato deve: indicar o papel dos jesuítas no 
processo de aculturação das populações indígenas 
através da formação de aldeamentos e das missões 
que tinham como objetivo, a cristianização dos 
índios. 

 
40) Gab: D 
 
41) Gab: 18 
 
42) Gab: A 
 
43) Gab:  

A existência da chamada pré-história brasileira, com 
uma grande diversidade de grupos étnicos nativos que 
somavam aproximadamente 3,5 milhões de indivíduos. 
(Hoje restam ± 2000 000). 
Após a conquista portuguesa (chamada por muitos de 
descobrimento), os ameríndios foram vítimas de um 
verdadeiro genocídio. 
Foram mortos, escravisados, explorados e expulsos de 
suas Terras. 
Com a chegada dos europeus na América tivemos o 
início da destruição das organizações sociais, culturais e 
políticas existentes. 
O descobrimento favorece a uma visão eurocêntrica ao 
colocar o Brasil dentro do contexto da expansão 
marítima e comercial portuguesa, vinculada ao 
mercantilismo europeu. 

 
44) Gab:  

a) Era a região Norte (amazônica). Utilizava-se o 
indígena como escravo sobretudo para atividades 
extrativistas, carregador, guia e intérprete nas 
regiões que estavam sendo exploradas. 

b) Os conflitos estão associados fundamentalmente a 
dois aspectos: a resistência às tentativas de 
escravidão e a resistência à invasão e à ocupação de 
seus respectivos territórios. No Período Colonial 
existiam conflitos em São Paulo, no Maranhão 
(Revolta de Beckman), a chamada Guerra dos 
Bárbaros, no Nordeste e a Guerra Guaranítica, no 
Sul. No decorrer dos séculos XIX e XX os conflitos 
estiveram associados às investidas no sentido de 
escravizar os índios (sobretudo no Norte, conforme 
o exemplo referido no enunciado) e invadir seus 
territórios, especialmente por parte dos 
integrantes das chamadas "frentes pioneiras". 

 
45) Gab: B 
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46) Gab: D 
 
47) Gab: E 
 
48) Gab:E 
 
49) Gab: A 
 
50) Gab: D 
 
51) Gab: B 
 
52) Gab: C 
 
53) Gab: B 
 
54) Gab: D 
 
55) Gab: 12 
 
56) Gab: A 
 
57) Gab:  
a) Sim, porque o autor (que partilha dos valores da 

cristandade ocidental) julga, segundo seus parâmetros, 
uma sociedade que não é a sua. Seu etnocentrismo é 
notável ao afirmar, por exemplo, que os índios "não tem 
fé, nem lei, nem rei", que são "desumanos", "cruéis", 
"desonestos", "descansados", chegados à 
"sensualidade" e além disso tudo, antropófagos. 

b) Muitos indígenas foram submetidos à escravidão; 
grande parte dos que resistiram, ou foram 
exterminados, ou tiveram que procurar espaços cada 
vez mais afastados; outros foram aculturados e, 
forçados ou não, fizeram parte do processo de 
miscigenação que veio dar origem à sociedade 
brasileira, entre outros aspectos. 

 
58) Gab: B 
 
59) Gab: A 
 
60) Gab: B 
 
61) Gab: A 
 
62) Gab: C 
 
63) Gab: 

a) Trata-se de uma ordem de cavaleiros com a 
determinação de defender a fé católica perante os 
povos conquistados. 

b) O texto trata da chegada de Cabral ao Brasil como 
um fato intencional, ou seja Cabral chegou ao Brasil 
sabendo para onde vinha e o que faria, 
desmentindo a idéia de “descobrimento”. 

 
64) Gab: B 

 
65) Gab: A 
 
66) Gab:  

a) Segundo o professor Kenneth Maxwell, a expansão 
da criação de bois, porcos, carneiros e cabras 
acabou por destruir plantações de milho dos 
indígenas, identificando a propriedade dos animais 
aos vencedores e as plantações aos vencidos. 

b) A conquista da América teve vários efeitos sobre a 
população indígena local, entre os quais podemos 
destacar: 
• Altos índices de mortalidade das populações 

indígenas devido ao contágio de doenças 
transmitidas pelos conquistadores; 

• A expansão de formas de trabalho compulsório 
a que ficaram submetidas as populações 
indígenas; 

• A perda de identidade étnico-cultural das 
populações indígenas que estiveram 
submetidas aos conquistadores e 
colonizadores sob as mais variadas formas, por 
intermédio de processos de aculturação, 
miscigenação e destribalização, dentre outros. 

c) Além de incorporar mecanismos preexistentes de 
exploração e mobilização da mão-de-obra, nas 
áreas dos impérios Asteca e Inca (como amita, na 
região andina), os espanhóis buscaram organizar o 
trabalho das demais comunidades indígenas da 
região por meio da encomienda: divididos em 
grupos pela autoridade colonial, os nativos eram 
cedidos a grandes proprietários por um período 
determinado – em troca do uso do trabalho 
indígena, os proprietários ficavam obrigados a 
catequizá-los (incorporando-os à cultura do 
conquistador), de tal forma que sob esse sistema os 
indígenas pagavam com o seu trabalho os impostos 
que, segundo as autoridades, deviam à Coroa 
espanhola. 

 
67) Gab: C 
 
68) Gab: B 
 
69) Gab: C 
 
70) Gab: D 
 
71) Gab:  

a) O tema da questão é bastante tratado nos materiais 
didáticos voltados ao estudo do período colonial. 
Espera-se que o candidato defina o movimento 
bandeirantista como expedições muito comuns no 
planalto de Piratininga (vila de São Paulo), 
organizadas e financiadas por particulares com os 
objetivos de aprisionar indígenas para trabalharem 
como escravos, recuperar escravos negros fugidos 
e procurar metais preciosos. 



 

 
40 

www.historiaemfoco.com.br 

Pré-História Brasileira 

40 

b) A resposta pode ser extraída da leitura atenta do 
próprio texto, de acordo com o qual os 
bandeirantes e colonos podiam obter esses 
indígenas, a preços inferiores ao dos escravos 
negros, para vendê-los e empregá-los como mão-
de-obra na lavoura ou no transporte. 

c) Em outra questão conceitual, o candidato deve 
responder que eram rituais em que, em uma 
cerimônia, os inimigos vencidos ou aprisionados na 
guerra eram devorados pelo grupo vencedor. O 
próprio texto sugere isso, ao assinalar que os 
vencidos eram “costumeiramente” devorados. 

 
72) Gab: D 
 
73) Gab:  

a) Existem pelo menos dois aspectos relevantes: um 
de caráter mais geral e o outro mais específico. O 
mais geral é que o episódio pode ser considerado 
um capítulo da disputa entre as Monarquias 
Nacionais pelas fontes de produção no processo da 
expansão marítimo-comercial européia. As 
potências européias contestam a "divisão" do 
mundo feita entre portugueses e espanhóis, e 
nesse sentido, a França Antártica é a expressão do 
desafio da monarquia francesa à suposta 
hegemonia ibérica na expansão marítima. 
O contexto mais específico associa-se à situação 
política da França naquele período, marcada pelas 
chamadas Guerras de Religião, com violência de 
parte a parte entre católicos e protestantes. Nesse 
contexto, os patrocinadores da expedição ao Rio de 
Janeiro esperavam criar núcleos de povoamento 
onde pudessem realizar uma obra de catequese e 
onde não houvesse perseguições religiosas. 

b) Outra tentativa foi o estabelecimento francês no 
Maranhão, a chamada França Equinocial (1612-
1615). Os franceses fundaram São Luís (1612) em 
homenagem ao seu rei. Entretanto, conflitos entre 
os ocupantes e a pronta reação aos invasores foram 
responsáveis pela curta estadia francesa no 
Maranhão. Destaca-se também que a invasão 
francesa ocorreu no contexto das rivalidades 
franco-espanholas, no momento em que o Brasil 
fazia parte do domínio espanhol (1580-1640). 

 
74) Gab: D 
 
75) Gab: 24 
 
76) Gab:  

O indígena brasileiro em meados do século XIX é 
representado pelo Romantismo, de forma idealizada, 
coroando o mito do “bom selvagem” (Rousseau), 
configurando a idéia do herói nacional, tal qual o 
cavaleiro na Idade Média européia. Enquanto durante o 
século XX o indígena brasileiro passou a ser 
representado pelo Modernismo como elemento 
formador do povo brasileiro, perspectiva que 

influenciou os enfoques da História e das Ciências 
Sociais, que passaram a enfocar a valorização da cultura 
dos nativos da terra. 

 
77) Gab: A 
 
78) Gab: D 
 
79) Gab: B 
 
80) Gab: A 
 
81) Gab: B 
 
82) Gab:  

a) A concepção expressa por Manuel da Nóbrega 
revela a continuidade de uma visão católica 
intolerante em relação aos não cristãos (“gentios”) 
herdade da Idade Média e empregada como 
justificativa para a conquista e colonização da 
América. Já a concepção de Montaigne evidencia o 
pensamento renascentista (portanto, moderno), 
embasado no racionalismo, no antropocentrismo e 
no universalismo. 

b) Prevaleceu a concepção predominante nos reinos 
ibéricos, pois a eles coube colonizar a maior parte 
do continente americano. As conseqüências foram 
a dizimação da população indígena e a aculturação 
de seus remanescentes, inseridos nos estratos 
inferiores da sociedade colonial. 

 
83) Gab: C 
 
84) Gab: A 
 
85) Gab: A 
 
86) Gab: E 
 
87) Gab: D 
 
88) Gab: A 
 
89) Gab: A 
 
90) Gab: D 
 
91) Gab: 27 
 
92) Gab: E 
 
93) Gab: B 
 
94) Gab: II, III, V 
 
95) Gab: A 
 
96) Gab: A 
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97) Gab: B 
 
98) Gab: D 
 
99) Gab: B 
 
100) Gab:  

O candidato deverá identificar a visão crítica dos 
autores que reconhece aos índios ações de resistência 
contra o processo de dominação europeia e opor tal 
visão àquela aceita pela historiografia tradicional e pelo 
senso comum de que estes foram vítimas passivas 
diante de tal dominação, aceitando resignadamente a 
cristianização. 

 
101) Gab: B 
 
102) Gab: E 
 
103) Gab: C 
 
104) Gab: E 
 
105) Gab: D 
 
106) Gab: B 
 
107) Gab: C  
 
108) Gab: 29 
 
109) Gab: C 
 
110) Gab: D  
 
111) Gab: B 
 
112) Gab: A 
 
113) Gab: 27 
 
114) Gab: D 
 
115) Gab: C  
 
116) Gab: B 
 
117) Gab: D 
 
118) Gab: B 
 
119) Gab: C 
 
120) Gab: 26 
 
121) Gab: A 
 
122) Gab: 04 
 

123) Gab: E 
 
124) Gab: A 
 
125) Gab: B 
 
126) Gab: A 
 
127) Gab: D 
 
128) Gab: E 
 
  

 


