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01 - (FGV/2000)       
Sobre os povos dos sambaquis, é incorreto afirmar que: 

 
a) Sendo nômades, ocuparam a faixa .amazônica, 

deslocando-se, durante milhares de anos, do 
Marajóa Piratininga; 

b) Sedentários, viviam da coleta de recursos 
marítimos e de pequenas caças; 

c) As pesquisas arqueológicas demonstram que tais 
povos desenvolveram instrumentos de pedra 
polida e de ossos; 

d) Na chegada dos primeiros invasores europeus, 
esses povos já se encontravam subjugados por 
outros grupos sedentários; 

e) Esses povos viveram na faixa litorânea, entre o 
Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, basicamente 
dos recursos que o mar oferecia. 

 
02 - (FGV/2000)       

“A língua deste gentio, toda pela Costa, é uma: carece 
de três letras - 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 sem justiça e 
desordenadamente.” 

(Pero de Magalhães Gandavo, séc. XVI) 
 

A partir do extrato acima podemos afirmar tratar-se de 
um texto que:  
a) Subestima a cultura indígena; 
b) Respeita as especificidades das diferentes culturas; 
c) Está isento de valores; 
d) É de forte caráter relativista; 
e) Vê como completas as sociedades indígenas. 

 
03 - (Mackenzie SP/2000)       

...Esta terra, senhor nela não podemos saber que aja 
ouro nem prata, nem coisa a/guma de metal ou ferro; 
nem lho vimos (…)  
(…) o me/hor fruto que dela se pode tirar me parece será 
salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente 
que Vossa Alteza em ela deve lançar (…), pois o desejo 
que tinha de tudo vos dizer, mo fez por assim pelo 
miúdo. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Deste Porto 
Seguro, da Vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, Sexta-feira, 
primeiro dia de maio 1500. 

 
Esses trechos da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha 
apresentam elementos que nos indicam alguns dos 
objetivos das grandes navegações.  
 
Dentre esses objetivos, podemos destacar:  
a) Acabar com a circulação de mercadorias baseada 

no bulionismo, em decorrência da escassez de 
metais preciosos na Europa Ocidental. 

b) A conquista de terras para a obtenção de riquezas, 
através da renda sobre a terra, defendida pelos 
teóricos fisiocratas da época. 

c) A obtenção de novos mercados de matéria-prima e 
a política do laissez faire para a ampliação do 
fornecimento de produtos manufaturados. 

d) O processo de crescimento econômico, através da 
conquista de novos mercados, a catequese e a 
conseqüente afirmação dos Estados Nacionais. 

e) A emigração do excedente populacional europeu, 
decorrente da descentralização política e 
investimento de capitais na periferia do sistema 
capitalista. 

 
04 - (UEL PR/1999)      

"(...) ela foi responsável pelo povoamento do sertão 
nordestino, da Bahia ao Maranhão. Foi um excelente 
instrumento de expansão e calonização do interior do 
Brasil. Com ela surgiram muitas feiras que deram origem 
a importantes centros urbanos, como por exemplo a 
Feira de Santana, na Bahia." 

 
Ao instrumento de expansão a que o texto se refere 
pode ser associada a: 
a) Pecuária. 
b) Mineração. 
c) Economia extrativa. 
d) Economia mineira. 
e) Produção açucareira.  

 
05 - (UEL PR/2001)      

“Desde os primeiros administradores da Colônia que 
chegaram aqui, a única coisa que esse poder do Estado 
fez foi demarcar sesmarias, entregar glebas para 
senhores feudais, capitães, implantar pátios e colégios 
como este daqui de São Paulo, fortes (…). Se o progresso 
não é partilhado por todo mundo, se o desenvolvimento 
não enriqueceu e não propiciou o acesso à qualidade de 
vida e ao bem-estar para todo mundo, então que 
progresso é esse? (…) Quinhentos anos não é nada.”  
(KRENAK, Ailton. O eterno retorno do encontro. In: 
NOVAES, Adauto (org.). A outra margem do ocidente. 
São Paulo: MINC-FUNARTE/Companhia das Letras. 
1999. p. 30–31.) 

 
Ailton Krenak, então presidente do Núcleo de direitos 
Indígenas, enfatiza no texto acima um dos motivos das 
tensas relações entre Estado e Povos Indígenas no 
Brasil, desde a chegada dos portugueses. Assinale a 
alternativa que sintetiza o motivo a que Krenak se 
refere: 
a) O regime de trabalho servil imposto aos índios aos 

índios e a prestação de serviços militares sem 
qualquer remuneração estabelecidos com a 
colonização. 

b) A preservação das tradições ancestrais dos nativos 
e a instituição da violência como padrão de 
relacionamento entre as tribos. 

c) A educação religiosa católica, que destruiu a 
cooperação entre brancos e indígenas no uso da 
tecnologia e no respeito pela natureza. 
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d) A atuação do estado no Brasil, desde a época das 
sesmarias, que dificultou a exploração das riquezas 
minerais existentes nas terras indígenas. 

e) A expropriação de territórios indígenas e a desigual 
distribuição dos resultados das conquistas políticas 
e econômicas. 

 
06 - (UEL PR/2001)      

“Considerada de modo geral, a formação brasileira tem 
sido, na verdade, (…) um processo de equilíbrio de 
antagonismos. Antagonismos de economia e de cultura. 
A cultura européia e a indígena. A européia e a africana. 
A africana e a indígena. A economia agrária e a pastoril. 
A agrária e a mineira (…). Mas predominando sobre 
todos os antagonismos, o mais geral e o mais profundo: 
o senhor e o escravo. 
É verdade que [esteve] agindo sempre, entre tantos 
antagonismo contundentes, amortecendo-lhes o 
choque ou harmonizando-os, a condição de 
confraternização e de mobilidade social peculiares ao 
Brasil: a miscigenação, a dispersão da herança, a fácil e 
freqüente mudança de profissão e de residência, o fácil 
e freqüente acesso a cargos e a elevadas posições 
políticas e sociais de mestiços e de filhos naturais, o 
cristianismo lírico à portuguesa, a tolerância moral, a 
hospitalidade a estrangeiros, a intercomunicação entre 
as diferentes zonas do país.” 
(FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: introdução à 
história da sociedade patriarcal no Brasil. 42. ed Rio de 
Janeiro: Editora Record, 2001. p. 125.) 

 
A obra Casa Grande & Senzala, publicada em 1933, é 
considerada um marco inaugural nas análises da cultura 
brasileira, ao assumir a tese de que a transmissão 
cultural tem precedência sobre a determinação 
genética. Sobre o ponto de vista do autor, criticado por 
uns e enaltecido por outros, é correto afirmar: 
a) A mobilidade social nos três grupos étnicos – 

africanos, indígenas e portugueses – desenvolveu 
ódios que tornaram antagônicas as relações sociais. 

b) A hospitalidade dos indígenas em relação aos 
europeus propiciou a conservação do casamento 
monogâmico. 

c) A mestiçagem foi um elemento positivo e 
harmônico, decorreu da reciprocidade cultural 
entre as etnias e suavizou as relações sociais e 
raciais. 

d) A religiosidade indígena e africana impôs-se ao 
catolicismo triste e melancólico do português, 
logrando exerce influência na parte mística, 
devocional e festiva do culto. 

e) A política de colonização portuguesa, beneficiada 
pela técnica e pelas condições geográficas, permitiu 
a integração cultural e econômica brasileira. 

 
07 - (UEPA/2001)       

“Nessa terra, até agora, não pudemos saber se existe 
ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. 
Porém, a terra em si é de bons ares, assim frios e 

temperados. As águas são muitas, infinitas. A terra é tão 
grandiosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela, 
por causa das águas que tem”. 

Fragmento da Carta de Pero Vaz de Caminha. 
Adaptado por Adriana Torres e André Pereira. Ao Livro 

Técnico, Rio de Janeiro: 1994. 
 

O relato de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal 
evidencia aspectos naturais da terra recém- descoberta 
e revela: 
a) A política econômica do Estado português 

interessado em transformar a nova Colônia em 
grande potência agrícola. 

b) A descoberta de metais preciosos, encontrados na 
costa Atlântica, pelos tripulantes da expedição 
cabralina. 

c) A decisão dos portugueses em ficar na terra e 
desenvolver o projeto da Igreja, que era o de 
catequizar os índios. 

d) O caráter explorador da conquista portuguesa 
interessada principalmente em descobrir na nova 
terra metais preciosos. 

e) A necessidade de o rei português enviar uma 
expedição de exploração para descobrir ouro e 
prata no solo brasileiro. 

 
08 - (PUC RS/2000)       

Considere a evangelização do indígena brasileiro, a 
partir do texto e das afirmativas abaixo. 

 
“[...] Concedo-vos que esse índio bárbaro e rude seja 
uma pedra: vede o que faz em uma pedra a arte. Arranca 
o estatuário uma pedra dessas montanhas, tosca, bruta, 
dura, informe, e depois que desbastou o mais grosso, 
toma o maço e o cinzel na mão, e começa a formar um 
homem, primeiro membro a membro, e depois feição 
por feição, até a mais miúda: ondeia-lhe os cabelos, 
alisa-lhe a testa, rasga-lhe os olhos, afila-lhe o nariz, 
abre-lhe a boca, (...), estende-lhe os braços, (...), lança-
lhe os vestidos: aqui desprega, ali arruga, acolá reclama: 
e fica um homem perfeito, e talvez um santo, que se 
pode pôr no altar.”  
(VIEIRA, Antônio. Sermão do Espírito Santo. In: Sermões, 
v.5, p.424). 
 
I. O indígena, antes da chegada do missionário, é tido 
com bárbaro, intocado pela cultura cristã, como uma 
pedra em estado natural, e a catequese é equiparada à 
arte do estatuário. 
II. Como uma obra de arte, o indígena, aculturado pela 
doutrina, pode até virar um santo, ou pelo menos um 
homem moldado segundo os padrões europeus. 
III. Vieira preocupa-se principalmente com a estética 
indígena, tida como barbárie; por isso, para que o índio 
se torne um santo, é preciso “ondear-lhe os cabelos” e 
“lançar-lhe os vestidos”. 

 
A análise do texto e das afirmativas permite concluir que 
está correta a alternativa 
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a)  I 
b) II 
c) I e II 
d) I e III 
e) II e III 

 
09 - (UFAC/2001)       

No processo de expansão para o centro-oeste brasileiro, 
"colonizadores", aventureiros e caçadores de riquezas 
depararam-se com uma feroz resistência das diferentes 
nações indígenas que habitavam aquela região. Essas 
Nações, de acordo com Sérgio Buarque de Holanda, 
tinham características próprias, como os Paiaguás, 
exímios e inigualáveis na arte de navegar pelos rios; os 
Caiapós, que impunham pânico, pois se confundiam 
com a vegetação das matas para atacar os invasores; e 
os Guaicurus, hábeis nos combates em "campo raso", 
representando um "verdadeiro flagelo aos navegantes e 
lavradores de Cuiabá e Mato Grosso", retardando em 
décadas o povoamento da Região pelos colonizadores 
brancos. 

 
Qual a característica que distinguia os Guaicurus dos 
demais povos e que os fazia temidos pelos brancos e por 
outras nações indígenas? 
a) O uso de venenos letais em suas armas de guerra. 
b) As insuperáveis táticas da guerra de guerrilha. 
c) O uso de cavalos e de impecáveis técnicas de 

cavalgar, em que cavalo e cavaleiro viravam uma só 
coisa, um só movimento. 

d) O uso da pólvora e de armas de fogo de origem 
espanhola contra os invasores e inimigos. 

e) O profundo conhecimento da região, propiciando-
lhes o preparo de infalíveis e fatais emboscadas 
contra os exploradores brancos. 

 
10 - (UFLA MG/2000)       

O “descobrimento” do Brasil, assim como o período 
denominado de “pré-colonial” se deram em meio a um 
contexto histórico, do qual buscamos identificar alguns 
aspectos.  

 
Todas as alternativas abaixo se situam no interior deste 
contexto histórico, EXCETO: 
a) Foi a partir do declínio do comércio asiático que 

Portugal definiu-se pela ocupação definitiva do 
território brasileiro. 

b) Os portugueses assumiam a vanguarda do 
expansionismo europeu na busca de um melhor 
caminho para os mercados orientais de especiarias. 

c) Os portugueses optaram pela rota marítima para 
atingir os mercados orientais.  

d) A evolução da navegação portuguesa se deu pelo 
aperfeiçoamento dos instrumentos náuticos de 
origem árabe e da cartografia. 

e) A coroa portuguesa definia-se naquele momento, 
pela exploração comercial da cana-de-açúcar no 
Brasil, como uma opção rentável à sua economia. 

 

11 - (UFMG/1999)      
Leia o texto.  

 
"As águas são muitas e infindas. E em tal maneira [a 
terra] é grandiosa que, querendo aproveitá-la, tudo 
dará nela, por causa 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.  
E que não houvesse mais que ter aqui Vossa Alteza esta 
pousada para a navegação [...], isso bastava. Mas ainda, 
disposição para nela cumprir-se - e fazer - o que Vossa 
Alteza tanto deseja, a saber o acrescentamento da 
nossa Santa Fé!"  

Carta de Pero Vaz de Caminha, 1º de maio de 1500.  
 

Com base nesse trecho da carta de Caminha, o 
descobrimento do Brasil pode ser relacionado  
a) À procura de produtos para o comércio no 

Continente Europeu.  
b) Ao ideal de expansão religiosa do cristianismo.  
c) À divisão do cristianismo pela Reforma Religiosa.  
d) À procura do caminho marítimo para as Índias.  

 
12 - (UFMS/2000)       

“Em 1992, por ocasião dos 500 anos da viagem de 
Colombo, houve intenso e extenso debate nas Américas 
e na Europa sobre o vocabulário adequado para 
descrever a chegada dos europeus ao continente. Uma 
crítica devastadora foi então feita ao uso da palavra 
“descobrimento”, ou “descoberta”, por representar um 
insuportável etnocentrismo europeu. De fato, só foi 
descobrimento para os europeus. Aqui viviam, em 1492, 
cerca de 50 milhões de habitantes, não muito menos 
que a população da Europa”.  

(José Murilo de Carvalho, Folha de São Paulo, 3/10/1999). 
 

Nestes últimos anos, o termo descobrimento voltou a 
ser empregado para anunciar as celebrações oficiais dos 
500 anos da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil.  
 
Para os críticos atuais, o problema do uso do referido 
termo está no fato de que: 
01. Falar em “descobrimento” implica dizer que as 

gentes e civilizações americanas só tinham passado 
a ter existência real após a chegada dos europeus. 

02. Falar em “descobrimento” implica dar um tom 
falsamente neutro a um processo que foi violento e 
genocida. 

04. Favorece a percepção de que a escrita da História é 
universal, da qual todos os povos participam. 

08.  O genocídio, que a palavra “descobrimento” oculta, 
não ocorreu em territórios da América Portuguesa, 
pois os povos indígenas ali encontrados não haviam 
produzido civilizações. 

16. O genocídio, que a palavra “descobrimento” 
esconde, não ocorreu na América Espanhola, pois 
os espanhóis construíram parcerias com os povos 
indígenas para a exploração do ouro. 
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13 - (UFSE/2000)       

Analise as afirmações sobre os indígenas encontrados 
no Brasil pelos portugueses em 1500. 

 
00. Possuíam um pequeno desenvolvimento 

tecnológico e, também, era muito pequena a 
produção de excedente. 

01. Algumas tribos eram nômades e formavam 
comunidades nas quais reinava uma igualdade 
entre os indivíduos. 

02. Possuidores de cultura e vida distinta da dos 
portugueses, espalhavam-se por todo o litoral e 
interior do Brasil. 

03. Homens e mulheres participavam igualmente das 
tarefas de caça e pesca, para sustentação da tribo. 

04. A sociedade baseava-se numa divisão de classes, 
onde os chefes impunham impostos à população 
rural. 

 
14 - (UFSE/2000)       

Durante o Período Colonial, o ensino desenvolvia-se 
influenciado pela cultura religiosa do colonizador.  

 
Sobre os primeiros educadores nessa fase é correto 
afirmar que: 
00.  Conseguiram dissociar a evangelização do processo 

colonizador luso-brasileiro. 
01.  Permaneceram alheios ou indiferentes aos abusos 

praticados pelos senhores de escravos. 
02.  Preso às idéias etnocêntricas européias, ignoraram 

as línguas indígenas. 
03.  Pretenderam divulgar a fé, formando novos súditos 

tementes a Deus e obedientes ao rei. 
04.  Tinham por objetivo promover a Igreja Católica, 

mantendo intacta a cultura indígena. 
 
15 - (UFSE/2001)       

Durante o chamado Período Pré-colonizador, a 
ocupação portuguesa, a atividade econômica básica e a 
mão-de-obra nela empregada ficaram caracterizadas, 
respectivamente, pelas 

 
a) Feitorias, exploração do pau-brasil e a mão-de-obra 

indígena. 
b) Capitanias hereditárias, cultivo da cana-de-açúcar e 

pelo índio sob regime de escravidão 
c) Feitorias, exploração do pau-brasil e mão-de-obra 

escrava 
d) Capitanias hereditárias, exploração do pau-brasil e 

mão-de-obra indígena submetida á orientação dos 
jesuítas. 

e) Feitorias, cultivo da cana-de-açúcar e pelo indígena 
pacificado. 

 
16 - (UFSC/2002)       

A primeira atividade econômica  praticada no Brasil 
Colônia foi a extração do pau-brasil. 

 

Assinale a(s) proposição(ões) VERDADEIRA(S) em 
relação a essa atividade. 
01.  A extração do pau-brasil exigiu  capitais e técni-cas 

para a montagem de um complexo agro-
manufatureiro, capaz de atender a demanda dos 
mercados europeus. 

02.  A mão-de-obra empregada na extração e 
transporte da madeira, tanto pelos franceses como 
pelos portugueses, foi a indígena. 

04.  A extração do pau-brasil teve como conseqüên-cia 
o surgimento de um fluxo de renda interno e de 
dezenas de povoações, notadamente no extremo 
Sul e no Nordeste. 

08.  A extração do pau-brasil, que conseguia alto preço 
na Europa, por sua utilização como pau-de-tinta,  
foi uma das principais causas do declí-nio da 
lavoura de cana-de-açúcar. 

16.  O comércio do pau-brasil com os indígenas era feito 
na base do escambo. Eles recebiam utensílios e 
enfeites pelo trabalho de cortar a madeira e 
transportá-la até os navios. 

32.  A exploração do pau-brasil era monopólio do 
Estado, mas, em 1502, o privilégio foi arrendado a 
um grupo de comerciantes liderados por Fernão de 
Noronha. 

 
17 - (UnB DF/1992)       

A inserção do Brasil nos quadros do sistema colonial 
mercantilista caracterizou-se pelo(a): 

 
00. Existência de uma produção organizada que 

possibilitou, nos primeiros trinta anos do 
“descobrimento”, a imediata comercialização do 
pau-brasil. 

01. Organização de um sistema produtivo que 
privilegiava a produção de gêneros agrícolas de 
exportação, a atividade extrativa e o consumo de 
artigos europeus. 

02. Montagem da empresa açucareira, cujos elementos 
definidores de sua estrutura – latifúndio, 
monocultura e trabalho escravo – impediram aos 
portugueses grande lucratividade. 

03. Ocupação da região amazônica graças à extração e 
coleta das “drogas do sertão”, atividade que 
contou, basicamente, com a mão-de-obra indígena. 

04. Proibição, por força da assinatura do Trabalho de 
Methuen, do cultivo de fumo e algodão para 
impedir a concorrência com a produção das 
colônias inglesas. 

 
18 - (UFOP MG/1997)     

Leia o texto abaixo. 
 

“O período compreendido entre 1500 e 1530, data da 
expedição de Martim Afonso de Sousa ao Brasil, é 
denominado, pela historiografia tradicional, como pré-
colonial ou de colonização de feitorias. Na verdade, 
Portugal auferia enormes lucros decorrentes da carreira 
das Índias e da exploração do litoral africano, não 
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dispondo, assim, a transferir recursos, homens e navios 
para a ocupação da Nova Terra.” 

Francisco Carlos Teixeira 
 

Com base no texto acima e em seus conhecimentos, é 
correto afirmar que os principais obstáculos para o 
início da colonização efetiva do Brasil foram: 
a) O interesse dos portugueses pelo povoamento e 

exploração das ilhas do Caribe. 
b) A tentativa de Portugal em conquistar, no referido 

período, as terras que os espanhóis possuíam no 
México. 

c) Os lucros bem mais elevados proporcionados pelo 
Império Asiático português e o tráfico de escravos, 
em relação ao sistema de feitorias. 

d) O interesse dos comerciantes portugueses em 
organizar o tráfico internacional de escravos 
indianos naquele momento. 

e) Os levantes coletivos dos índios impedindo, no 
referido período, a colonização do Brasil. 

 
19 - (UFOP MG/1998)  

Leia o texto sobre o sistema colonial brasileiro: 
 

A sombra, quando o sol está no zênite, é muito 
pequenina e toda se vos mete debaixo dos pés; mas 
quando o sol está no oriente ou no ocaso, esta mesma 
sombra se estende tão imensamente que mal cabe 
dentro dos horizontes. Assim nem mais nem menos os 
que pretendem e alcançam os governos ultramarinos. 
Lá onde o sol está no zênite, não só se metem estas 
sombras debaixo dos pés do príncipe, senão também 
dos de seus ministros. Mas quando chegam àquelas 
índias, onde nasce o sol, ou a estes, onde se põe, 
crescem tanto as mesmas sombras, que excedem muito 
a medida dos mesmos reis que são imagem. 
(Padre Antônio Vieira) 

 
Com base no texto abaixo e em seus conhecimentos é 
correto afirmar, exceto: 
a) O sistema colonial brasileiro caracterizou-se pelo 

estabelecimento de grandes unidades de produção 
monocultoras, baseadas na mão-de-obra escrava e 
na grande propriedade rural. 

b) Durante o período colonial, ocorreram atritos entre 
os interesses dos grandes proprietários e os 
interesses da administração colonial portuguesa. 

c) As atividades econômicas mais importantes para a 
metrópole eram exatamente aquelas destinadas ao 
fornecimento de mercadorias para o mercado 
interno colonial. 

d) Determinados administradores, investidos da 
autoridade real, nem sempre estiveram associados 
à defesa dos interesses dos que deveriam 
representar. 

e) A partir dos fins do século XVII, ocorreu um intenso 
movimento de interiorização da população que, até 
então, concentrava-se, em sua maioria na costa. 

 

20 - (UFOP MG/1998)       
Até 1530, o Brasil não desempenhou nenhum papel 
importante nos planos relativos à política colonial 
portuguesa. Tendo em vista tal afirmação, indique quais 
teriam sido os principais fatores que levaram a 
Metrópole portuguesa, na década de 30 do século XVI, 
a desenvolver planos de colonizar o Brasil. 

 
a) Necessidade de criar um mercado consumidor para 

os produtos manufaturados portugueses e de 
encontrar metal precioso para a cunhagem de 
moedas. 

b) A crise econômica no Oriente, em virtude do fim do 
monopólio da pimenta, e o temor em relação aos 
projetos coloniais franceses. 

c) A Reforma luterana e as conseqüentes guerras 
religiosas ocorridas em Portugal, que criaram a 
necessidade de encontrar ocupações econômicas 
para os protestantes. 

d) A existência de uma grande quantidade de capital 
disponível para a colonização de novas áreas, 
resultado dos empréstimos realizados pelos 
cristãos-novos à Coroa portuguesa. 

e) A necessidade de a Igreja Católica expandir-se no 
Novo Mundo, a fim de evitar que se propagasse aí 
a “heresia” protestante. 

 
21 - (UNIRIO RJ/1996)       

O início da colonização portuguesa no Brasil, no 
chamado período “pré-colonial”(1500-1530), foi 
marcado peloa: 

 
a)  Envio de expedições exploratórias do litoral e pelo 

escambo do pau-brasil. 
b) Plantio e exploração do pau-Brasil, associado ao 

tráfico africano. 
c) Deslocamento, para a América, da estrutura 

administrativa e militar já experimentada no 
Oriente. 

d) Fixação de grupos missionários de várias Ordens 
religiosas para catequizar os indígenas. 

e) Implantação da lavoura canavieira, apoiada em 
capitais holandeses. 

 
22 - (UFG GO/1998)      

Quem foi que descobriu o Brasil 
Foi seu Cabral 
Foi seu Cabral 
no dia 21 de abril  
dois messes depois do carnaval 

 
Depois Ceci amou Peri 
Peri amou Ceci 
Ao som ... Ao som do Guarani ! 
Do Guarani ao Guaraná 
Surgiu a feijoada e mais tarde o parati. 
(BABO, Lamartini. 1993.) 
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Nesta marchinha carnavalesca, Lamartine Babo brinca 
com o mito de fundação da nacionalidade, 
contrapondo-se ao discurso historicista em que o Brasil 
aparece solenemente como nação. 

 
Acerca do tema descobrimento e processo de 
formação da nacionalidade, pode-se afirmar que: 
01. O processo de descoberta delimitou 

espacialmente o território encontrado pelos 
portugueses e prontamente nomeado como Brasil. 
Ao gesto da descoberta e da colonização, com a 
extração do pau-brasil, formou-se um vasto 
império comandado rigidamente pelos capitães 
donatários; 

02. Peri e Ceci, personagens do romance de José de 
Alencar, aparecem como representantes da fase 
romântica da literatura brasileira, caracterizada 
pela presença do índio como elemento de 
identificação nacional; 

04. Na  marcha  carnavalesca,  a  contraposição  do  
tempo   da descoberta ao tempo do carnaval 
indica que a nação se reconhece mais na festa 
popular do que no gesto de descobrimento; 

08. Os portugueses não somente descobriram um 
novo mundo, mas se anteciparam às demais 
nações, iniciando o povoamento e a exploração da 
terra, rompendo, assim, com as antigas práticas 
coloniais vinculadas exclusivamente ao comércio. 

 
23 - (Mackenzie SP/2002)       

…Que diferença entre as duas humanidades. Uma 
tranqüila, onde o homem é dono de todos os seus atos; 
outra, uma sociedade em explosão, onde é preciso um 
aparato, um sistema repressivo para manter a ordem e 
a paz. 
Orlando Villas Boas 
O texto compara as humanidades européia e indígena. 

 
Sobre esse encontro, no momento do descobrimento 
do Brasil, NÃO podemos afirmar que: 
a) Na convivência coletiva e igualitária das ocas, as 

famílias indígenas participavam, através do 
escambo, do extrativismo de pau-brasil que, nos 
primeiros trinta anos, constituiu-se na única 
atividade econômica na colônia. 

b) Ao substituir o escambo pela agricultura, os 
portugueses passaram a escravizar os indígenas, 
cuja reação foi imediata. 

c) A destribalização, a expropriação territorial e a 
desorganização das instituições tribais foram 
utilizadas para submeter os nativos. 

d) A resistência indígena sempre ocorreu, mas foi 
neutralizada pela superioridade militar do homem 
branco. 

e) As guerras justas e a proteção dos jesuítas foram 
instrumentos eficazes para a preservação cultural e 
física das tribos brasileiras. 

 
24 - (UNIFOR CE/1998)    

Assinado em 7 de Junho de 1494,  o Tratado de 
Tordesilhas tinha entre seus objetivos: 
a) Estimular a consolidação do reino português,  por 

meio da exploração das especiarias africanas. 
b) Demarcar os direitos de expansão dos países 

ibéricos,  tendo como elemento propulsor o 
desenvolvimento comercial marítimo. 

c) Impor a reserva de mercado metropolitano por 
meio da criação de um sistema de monopólio que 
atingia todas as riquezas coloniais. 

d) Reconhecer a hegemonia anglo-francesa sobre a 
exploração colonial,  após a destruição da 
Invencível Armada de Filipe II,  da Espanha. 

e) Estimular a transferência do eixo de comércio 
mundial para o Mar Mediterrâneo. 

 
25 - (UNIFOR CE/1998)   

A extração de pau-brasil,  embora exercida durante todo 
o chamado Período Pré-Colonial,  não gerou a ocupação 
da terra.  Os europeus chegavam aqui,  "contratavam"  
com os índios o fornecimento da madeira,  carregavam 
os navios e retornavam à Europa,  sem se fixarem no 
território. Os indígenas,  que forneciam a mão-de-obra 
para o corte e carregamento da madeira,  recebiam em 
troca de seu trabalho algumas quinquilharias. 

 
Trata-se do sistema denominado: 
a) Dumping. 
b) Parceria. 
c) Meiação. 
d) Escambo. 
e) Bilateralismo. 

 
26 - (PUCCamp SP/2004)       

Não, é nossa terra, a terra do índio. Isso que a gente 
quer mostrar pro Brasil: gostamos muito do Brasil, 
amamos o Brasil, valorizamos as coisas do Brasil porque 
o adubo do Brasil são os corpos dos nossos 
antepassados e todo o patrimônio ecológico que existe 
por aqui foi protegido pelos povos indígenas. Quando 
Cabral chegou, a gente o recebeu com sinceridade, com 
a verdade, e o pessoal achou que a gente era inocente 
demais e aí fomos traídos: aquilo que era nosso, que a 
gente queria repartir, passou a ser objeto de ambição. 
Do ponto de vista do colonizador, era tomar para 
dominar a terra, dominar nossa cultura, anulando a 
gente como civilização. 

(Revista "Caros Amigos". ano 4. no. 37. Abril/2000. p. 
36). 

 
A respeito do início da colonização, período abordado 
pelo texto, pode-se afirmar que a primeira forma de 
exploração econômica exercida pelos colonizadores, e 
a dominação cultural e religiosa difundida pelo 
território brasileiro são, respectivamente, 
a) A plantation no Nordeste e as bandeiras realizadas 

pelos paulistas. 
b) A extração das "drogas do sertão" e a implantação 

das missões. 
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c) O escambo de pau-brasil e a catequização 
empreendida pela Companhia de Jesus. 

d) A mineração no Sudeste e a imposição da "língua 
geral" em toda a Colônia. 

e) O cultivo da cana-de-açúcar e a "domesticação" 
dos índios por meio da agricultura. 

 
27 - (UNESP SP/2004)       

Observe a figura e leia o texto. 
 

 
(Reprodução da tela Primeira Missa no Brasil. Vítor 
Meireles, 1861.) 

 
Chantada a Cruz, com as Armas e a divisa de Vossa 
Alteza, que primeiramente lhe pregaram, armaram 
altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique 
(...). Ali estiveram conosco (...) cinqüenta ou sessenta 
deles, assentados todos de joelhos, assim como nós. 
(...) [Na terra], até agora, não pudemos saber que haja 
ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal (...) 
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 em ela deve lançar. 

(Pero Vaz de Caminha. Carta do Achamento do Brasil, 
10.05.1500.) 

 
A respeito da tela e do texto, é correto afirmar que  
a) Demonstram a submissão da monarquia 

portuguesa à contra-reforma católica. 
b) Expressam o encantamento dos europeus com a 

exuberância natural da terra. 
c) Atestam, como documentos históricos, o caráter 

conflituoso dos primeiros contatos entre brancos 
e índios. 

d) Representam o índio sem idealização, reservando-
lhe lugar de destaque no quadro, o que era pouco 
comum. 

e) Apresentam uma leitura do passado na qual os 
portugueses figuram como portadores da 
civilização. 

 
28 - (UFC CE/2004)       

Acerca das pretensões iniciais da exploração e 
conquista do Brasil, assinale a alternativa correta. 

 

a) Interesses antropológicos levaram os portugueses 
a fazer contato com outros povos, entre eles os 
índios do Brasil. 

b) O rei dom Manuel tinha-se proposto chegar às 
Índias navegando para o ocidente, antecipando-
se, assim, a Cristovão Colombo. 

c) O interesse científico de descobrir e classificar 
novas espécies motivou cientistas portugueses 
para lançarem-se à aventura marítima. 

d) Os conquistadores estavam interessados em 
encontrar terras férteis para desenvolver a cultura 
do trigo e, assim, dar solução às crises agrícolas 
que sofriam em Portugal. 

e) Os portugueses estavam interessados nas riquezas 
que as novas terras descobertas podiam conter, 
além de garantir a segurança da rota para as 
Indias. 

 
29 - (UFPE/2003)       

As feitorias portuguesas no Novo Mundo foram formas 
de assegurar, aos conquistadores, as terras descobertas.  

 
Sobre essas feitorias, é correto afirmar que:  
a) A feitoria foi uma forma de colonização, empregada 

por portugueses na África, na Ásia e no Brasil, com 
pleno êxito para a atividade agrícola. 

b) As feitorias substituíram as capitanias hereditárias 
durante o Governo Geral de Mem de Sá, como 
proposta mais moderna de administração colonial.  

c) As feitorias foram estabelecimentos fundados por 
portugueses no litoral das terras conquistadas e 
serviam para armazenamento de produtos da terra, 
que deveriam seguir para o mercado europeu.  

d) Tanto as feitorias portuguesas fundadas ao longo do 
litoral brasileiro quanto as fundadas nas Índias 
tinham idêntico caráter: a presença do Estado 
português e a ausência de interesses de particulares.  

e) O êxito das feitorias afastou a presença de corsários 
franceses e estimulou a criação das capitanias 
hereditárias. 

 
30 - (UFRGS/2001)      

Observe o Cartum abaixo: 
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(Fonte: "Primeira Missa" de Sampaio. ln: "Humores 
nunca dantes navegados: o Descobrimento segundo os 
cartunistas do sul do Brasil". Porto Alegre: SEC-RS, 
2000.) 

 
Considerando a situação histórica e os significados 
expressos no cartum acima, analise as seguintes 
afirmações. 

 
I - O cartum retrata o momento inicial da 
conquista portuguesa, demonstrando aspectos do 
"choque cultura" ocorrido entre os conquistadores 
e os indígenas. 

II - A dominação portuguesa do Brasil não se deu 
unicamente com base na exploração dos recursos 
naturais e do trabalho indígena, mas também 
apresentou aspectos nitidamente ideológicos, 
como a imposição da religião católica aos 
autóctones. 

III - O cartum apresenta o momento inicial do contato 
interétnico como sendo de tensão e conflito 
armado e econômico, visto que os nativos 
reagiram às tentativas de vigilância impostas 
pelos conquistadores. 

 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 

 
31 - (UFRRJ/2000)       

"Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata 
nela, ou outra coisa de metal ou ferro; nem lha vimos. 
Contudo a terra em si é de muito bons ares frescos e 
temperados como os de Entre-Douro e Minho, porque 
neste tempo dagora assim os achávamos como os de lá. 
(As) águas são muitas; infinitas. Em tal maneira é 
graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela 
tudo; por causa das águas que tem! 

 Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-
me que será salvar esta gente. E esta deve ser a 

principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. 
E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui 
esta pousada para essa navegação de Calicute (isso) 
bastava. Quanto mais, disposição para se nela cumprir 
e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, 
acrescentamento da nossa fé!" 

 ("Carta de Pero Vaz Caminha ao Rei de Portugal" em 
1°/5/1500.) 

 
Seguindo a evidente preocupação de descrever ao Rei 
de Portugal tudo o que fora observado durante a curta 
estadia na terra denominada de Vera Cruz, o escrivão 
da frota cabralina menciona, na citada carta, 
possibilidades oferecidas pela terra recém-conhecida 
aos portugueses. 

 
Dentre essas possibilidades estão 
a) A extração de metais e pedras preciosas no interior 

do território, área não explorada então pelos 
portugueses. 

b) A pesca e a caça pela qualidade das águas e terras 
onde aportaram os navios portugueses. 

c) A extração de pau-brasil e a pecuária, de grande 
valor econômico naquela virada de século. 

d) A conversão dos indígenas ao catolicismo e a 
utilização da nova terra como escala nas viagens 
ao Oriente. 

e) A conquista de Calicute a partir das terras 
brasileiras e a cura de doenças pelos bons ares 
aqui encontrados. 

 
32 - (CESGRANRIO  RJ/2000)      
 

 
Legenda: 
1 - Viagens de Pedro Álvares Cabral 
2 - Viagens de Vasco da Gama 
3 - Viagens de Bartolomeu Dias 
4 - Viagens de Pedro de Covilha 
Fonte: Almanaque Abril 1998, Ed. Abril S.A. 

 
Observando o mapa anterior podemos identificar várias 
rotas de navegação. Próximo à comemoração dos "500 
anos" do Brasil, percebemos que o "descobrimento" de 
nosso país: 
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a) Foi acidental, tendo em vista Cabral estar indo 
para as Índias e, devido a uma calmaria, ter 
chegado às terras brasileiras e espanholas. 

b) Foi proposital, tendo vista o Tratado de Toledo ter 
determinado que todas as terras a Oeste de Cabo 
Verde seriam de Portugal. 

c) Está ligado apenas a um movimento de expansão 
religiosa da Coroa Portuguesa para converter as 
tribos africanas. 

d) Está incluído numa expansão marítima e comercial 
que objetivava, entre outros fatores, a procura de 
metais preciosos e terras para Portugal. 

e) Está relacionado à viagem de Vaco da Gama e à 
fundação de feitorias nas ilhas dos Oceanos Índico 
e Pacífico. 

 
33 - (PUC RS/1999)      

Responder à questão sobre o período pré-colonial 
brasileiro, com base no texto a seguir: 

 
 "... Da primeira vez que viestes aqui, vós o fizestes 

somente para traficar. (...) Não recusáveis tomar nossas 
filhas e nós nos julgávamos felizes quando elas tinham 
filhos. Nessa época, não faláveis em aqui vos fixar. 
Apenas vos contentáveis com visitar-nos uma vez por 
ano, permanecendo, entre nós, somente durante 
quatro ou cinco luas [meses]. Regressáveis então ao 
vosso país, levando os nossos gêneros para trocá-los 
com aquilo que carecíamos." 

 (MAESTRI, Mário. "Terra do Brasil: a conquista lusitana 
e o genocídio tupinambá". São Paulo: Moderna, 1993, 
p.86) 

 
O texto anterior faz alusão ao comércio que marcou o 
período pré-colonial brasileiro conhecido por 
a) Mita. 
b) Escambo. 
c) Encomienda. 
d) Mercantilismo. 
e) Corvéia. 

 
34 - (FATEC SP/1999)       

Dentre as características gerais do período pré-
colonizador destaca-se: 

 
a) O grande interesse pela terra, pois as comunidades 

primitivas do nosso litoral produziam excedentes 
comercializados pela burguesia mercantil 
portuguesa. 

b) O extermínio de tribos e a escravização dos 
nativos, efeitos diretos da ocupação com base na 
grande lavoura. 

c) A montagem de estabelecimentos provisórios em 
diferentes pontos da costa, onde eram 
amontoadas as toras de pau-brasil, para serem 
enviadas à Europa. 

d) A distribuição de lotes de terras a fidalgos e 
funcionários do Estado português, copiando-se a 
experiência realizada em ilhas do Atlântico. 

e) A implantação da agromanufatura açucareira, 
iniciada com construção do Engenho do Senhor 
Governador, em 1533, em São Vicente. 

 
35 - (UFLA MG/2000)       

Enumere os eventos, de acordo com o período em que 
ocorreram e indique a alternativa que apresente a 
ordem CORRETA: 

 
1. Período Pré-colonial (1500-1530) 
2. Período Colonial (1530-1808) 

 
(     ) extração assistemática de pau-brasil. 
(     ) criação das Capitanias Hereditárias (D. João III). 
(     ) envio das expedições "exploradoras" e "guarda-
costas". 
(     ) chegada dos jesuítas para catequese dos índios e 
educação dos colonos. 

 
a) 1 - 2 - 2 - 1 
b) 2 - 2 -1 - 1 
c) 1 - 1 - 2 - 2 
d) 2 - 1 - 1 - 2 
e) 1 - 2 - 1 - 2 

 
36 - (UFLA MG/2000)       

"O fato de Cabral não ter trazido consigo nenhum 
padrão de pedra - com os quais desde os tempos de 
Diogo Cão, os lusos assinalavam a posse de novas 
terras - já foi apontado como uma prova de que o 
descobrimento do Brasil foi fortuito e que a expedição 
não pretendia "descobrir novas terras, mas subjugar as 
já conhecidas". Isto talvez seja fato. Mas por outro 
lado, é preciso lembrar que a posse sobre aquele 
território já estava legalmente assegurada desde a 
assinatura do Tratado de Tordesilhas - 
independentemente da colocação de qualquer 
padrão." 

 (Eduardo Bueno. "A Viagem do Descobrimento - A 
verdadeira história da expedição de Cabral". 1998, 
p.109.) 

 
As alternativas abaixo correspondem a análises 
possíveis do trecho em questão. Todas são verdadeiras, 
EXCETO: 
a) O autor faz uma menção à "Tese da Casualidade da 

Descoberta". 
b) O autor é incondicionalmente favorável à segunda 

tese e justifica-se pelas características do Tratado 
de Tordesilhas. 

c) O autor se refere também à "Tese da 
Intencionalidade da Descoberta". 

d) Para o autor, a questão dos "marcos de pedra" 
pode apoiar ambas as teses. 

e) O autor não atribui grande importância à questão 
dos "marcos de pedra". 

 
37 - (Mackenzie SP/2001)       
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E então, por cerca de trinta anos, aquele vasto território 
seria virtualmente abandonado pela Coroa portuguesa, 
sendo arrendado para a iniciativa Privada e se tornando 
uma imensa fazenda extrativista de pau-brasil. Iriam se 
iniciar, então, as três décadas menos documentadas e 
mais desconhecidas da História do Brasil. 

 Náufragos, Traficantes e Degredados 
 - As Primeiras Expedições do Brasil 
 

Assinale o período histórico analisado pelo texto acima 
e suas características. 
a) Período Colonial, caracterizado pela monocultura 

e economia exportadora de cana-de-açúcar. 
b) Economia mineradora, marcada pelo povoamento 

da área mineira e intensa vida urbana. 
c) Período Pré-Colonial, fase de feitorias, economia 

extrativista, utilização do escambo com os nativos, 
ausência de colonização sistemática. 

d) Fase da economia cafeeira, com acumulação 
interna de capitais e sem grandes mudanças na 
estrutura de produção. 

e) Período Joanino, de grande abertura comercial e 
profundas transformações culturais. 

 
38 - (FGV/2000)      

Sobre os povos dos sambaquis, é incorreto afirmar que: 
 

a) Sendo nômades, ocuparam a faixa amazônica, 
deslocando-se durante milhares de anos, do 
Marajó a Piratininga; 

d) Sedentários, viviam da coleta de recursos 
marítimos e de pequenas caças; 

c) As pesquisas arqueológicas demonstram que tais 
povos desenvolveram instrumentos de pedra 
polida e de ossos; 

d) Na chegada dos primeiros invasores europeus, 
esses povos já se encontravam subjugados por 
outros grupos sedentários; 

e) Esses povos viveram na faixa litorânea, entre o 
Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, basicamente 
dos recursos que o mar oferecia. 

 
39 - (UFES/2001)       

Os Tupinikim, uma das maiores nações indígenas 
brasileiras, possuíam as seguintes características no 
período colonial: 

 
I - viviam da pesca, da caça, da coleta de frutos e raízes 
proporcionada pelas florestas e matas; 
II - tiveram suas manifestações culturais, tradições e 
ritos cerceados, nas regiões onde foram encampados 
pelos aldeamentos jesuítas; 
III - exploravam latifúndios respeitados pela 
colonização branca e viviam pacificamente com os 
portugueses no interior do Brasil; 
IV - ocupavam parte do litoral brasileiro, na faixa 
compreendida entre o sul da Bahia e o Paraná. 

 

Em relação às proposições acima, está CORRETO o que 
se afirma 
a) Apenas em I, II e III. 
b) Apenas em II, III e IV. 
c) Apenas em I, III e IV. 
d) Apenas em I, II e IV. 
e) Em todas elas. 

 
40 - (UFPR/2001)        

Jean de Léry, em seu livro Viagem à terra do Brasil, fala 
do estranhamento que os tupinambás tinham com 
relação ao interesse dos europeus pelo pau-brasil: 
"Uma vez um velho perguntou-me: Por que vindes vós 
outros, mairs e perôs (franceses e portugueses) buscar 
lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes 
madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muita 
mas não daquela qualidade, e que não a queimávamos, 
como ele o supunha, mas dela extraíamos tinta para 
tingir (...). Retrucou o velho imediatamente: e 
porventura precisais de muito? - Sim, respondi-lhe, pois 
no nosso país existem negociantes que possuem mais 
panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias 
do que podeis imaginar, e um só deles compra todo o 
pau-brasil com que muitos navios voltam carregados." 

 (In: LÉRY, J. de." Viagem à terra do Brasil." Belo 
Horizonte:Ed. ltatiaia; São Paulo: Ed. USP, 1980. p.168-
9.) 

 
Com base no seu conhecimento da história das 
primeiras décadas da colonização do Brasil, é correto 
afirmar: 

 
01. Alguns Estados europeus não reconheciam o 

direito de Portugal sobre a "nova terra" e, dessa 
forma, empreendiam incursões a fim de disputar a 
posse das riquezas naturais nela existentes. 

02. O pau-brasil, árvore então encontrada em 
abundância na Floresta Atlântica, era o principal 
produto brasileiro comercializado na Europa, onde 
o utilizavam como matéria-prima nas manufaturas 
têxteis. 

04. Na exploração econômica do pau-brasil, o 
escambo representou a principal forma de 
relações comerciais entre europeus e indígenas da 
América Portuguesa. 

08. A exploração do pau-brasil só se tornou 
economicamente rentável para os portugueses 
com a introdução da mão-de-obra escrava 
africana. 

16. Tanto franceses como portugueses aproveitavam-
se das desavenças entre grupos tribais para a 
obtenção de homens para o trabalho e para a 
guerra. 

32. A presença de Jean de Léry em solo brasileiro está 
associada ao episódio da criação da França Austral, 
momento em que aquela potência expandiu os 
seus domínios até o extremo sul do continente 
americano. 

 



 

 
11 

www.historiaemfoco.com.br 

Fase Pré-Colonial 

11 

41 - (UFF RJ/2000)       
A "Carta de Pero Vaz de Caminha", escrita em 1500, é 
considerada como um dos documentos fundadores da 
Terra Brasilis e reflete, em seu texto, valores gerais da 
cultura renascentista, dentre os quais destaca-se: 

 
a) A visão do índio como pertencente ao universo 

não religioso, tendo em conta sua antropofagia; 
b) A informação sobre os preconceitos desenvolvidos 

pelo renascimento no que tange à impossibilidade 
de se formar nos trópicos uma civilização católica 
e moderna; 

c) A identificação do Novo Mundo como uma área de 
insucesso devido à elevada temperatura que nada 
deixaria produzir; 

d) A observação da natureza e do homem do Novo 
Mundo como resultado da experiência da nova 
visão de homem, característica do século XV; 

e) A consideração da natureza e do homem como 
inferiores ao que foi projetado por Deus na 
Gênese. 

 
42 - (UFC CE/2000)       

Observe o mapa a seguir apresentado. 
 

 
 

a) Exponha as razões do estabelecimento dessa linha 
divisória. 

b) Explique os motivos que levaram o Brasil a ter uma 
outra configuração, apesar das limitações de 
fronteiras, então impostas pelo Tratado de 
Tordesilhas. 

 
43 - (UFMG/2000)       

Leia o texto. 
 

E aproximava-se o tempo da chegada das notícias de 
Portugal sobre a vinda das suas caravelas, e esperava-
se essa notícia com muito medo e apreensão; e por 
causa disso não havia transações, nem de um ducado 
[...] Na feira alemã de Veneza não há muitos negócios. 
E isto porque os Alemães não querem comprar pelos 
altos preços correntes, e os mercadores venezianos não 
querem baixar os preços [...] E na verdade são as trocas 
tão poucas como se não poderia prever. 

 DIÁRIO DUM MERCADOR VENEZIANO, 1508. 

 
O quadro descrito nesse texto pode ser relacionado à 
a) Comercialização das drogas do sertão e produtos 

tropicais da colônia do Brasil. 
b) Distribuição, na Europa, da produção açucareira 

do Nordeste brasileiro. 
c) Importação pelos portugueses das especiarias das 

Índias Orientais. 
d) Participação dos portugueses no tráfico de 

escravos da Guiné e de Moçambique. 
 
44 - (Mackenzie SP/1999)       

Enquanto os portugueses escutavam a missa com muito 
"prazer e devoção", a praia encheu-se de nativos. Eles 
sentavam-se lá surpresos com a complexidade do ritual 
que observavam ao longe. Quando D. Henrique acabou 
a pregação, os indígenas se ergueram e começaram a 
soprar conchas e buzinas, saltando e dançando (...) 

 Náufragos Degredados e Traficantes 
  (Eduardo Bueno) 
 
  Este contato amistoso entre brancos e índios 

preservado: 
a) Pela Igreja, que sempre respeitou a cultura 

indígena no decurso da catequese. 
b) Até o início da colonização quando o índio, 

vitimado por doenças, escravidão e extermínio, 
passou a ser descrito como sendo selvagem, 
indolente e canibal. 

c) Pelos colonos que escravizaram somente o 
africano na atividade produtiva de exportação. 

d) Em todos os períodos da História Colonial 
Brasileira, passando a figura do índio para o 
imaginário social como "o bom selvagem e forte 
colaborador da colonização". 

e) Sobretudo pelo governo colonial, que tomou 
várias medidas para impedir o genocídio e a 
escravidão. 

 
45 - (UFSM RS/1999)      

Sobre a organização econômica, social e política das 
comunidades indígenas brasileiras, no período inicial da 
conquista do território pelos portugueses, é correto 
afirmar: 

 
I. Os nativos viviam em regime de 

comunidade primitiva, em que a terra era de 
propriedade privada dos casais e os instrumentos 

de trabalho eram de propriedade coletiva. 
II. A divisão das tarefas era por sexo e por idade; as 

mulheres cozinhavam, cuidavam das crianças, 
plantavam e colhiam; os homens participavam de 
atividades guerreiras, da caça, da pesca e da 
derrubada da floresta para fazer a lavoura. 

III. A sociedade era organizada em classes sociais, 
sendo o excedente da produção controlado pelos 
chefes das aldeias, responsáveis pela distribuição 
dos bens entre os indígenas. 



 

 
12 

www.historiaemfoco.com.br 

Fase Pré-Colonial 

12 

IV. Os indígenas brasileiros não praticavam o 
comércio pois tudo que produziam destinava-se à 
subsistência, realizando apenas trocas rituais de 
presentes. 

 
Está(ão) correta(s) 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas III. 
d) Apenas IV. 
e) Apenas II e IV. 

 
46 - (UECE/1999)       

Nos primeiros anos do século XVI, os portugueses 
enfrentaram grande concorrência por parte de outras 
potências européias para a posse definitiva do território 
descoberto por Cabral. Sobre a presença de europeus 
não-portugueses no Brasil na primeira metade do 
século XVI, é correto afirmar: 

 
a) Os ingleses por várias vezes tentaram estabelecer 

colônias nas terras brasileiras, chegando mesmo a 
criar uma "zona livre", sob controle dos piratas. 

b) Espanhóis e holandeses trouxeram para a América 
as suas desavenças e conflitos, ocasionando a 
invasão do Recife no século XVI. 

c) Apesar da chegada ocasional de navios 
estrangeiros, jamais houve uma tentativa 
organizada ou intenção deliberada de questionar a 
soberania portuguesa sobre as novas terras. 

d) Os franceses, por não aceitarem o Tratado de 
Tordesilhas, eram os invasores mais freqüentes, 
chegando a estabelecerem-se no Rio de Janeiro 
em 1555-1560. 

 
47 - (UFRRJ/1999)       

A Revolta dos Alfaiates ou Conjuração Baiana, ocorrida 
em 1798, representou por um lado a revolta de 
intelectuais da época, desiludidos com a centralização 
e o despotismo metropolitano e por outro lado, 
também contou com uma significativa participação 
popular dos descontentes com a miséria local. Além 
destas causas internas, acontecimentos externos, 
naquele momento, agilizaram o processo 
revolucionário baiano. 

 
a) Cite dois fatores externos que contribuíram para a 

Conjuração Baiana. 
b) Cite dois dos principais objetivos dos conjurados. 

 
48 - (UNIFEI SP/2005)       

O documento abaixo é o Alvará de 1785 em que a rainha 
de Portugal, D. Maria I, proibia as fábricas e 
manufaturas: 
“Eu, a Rainha, faço saber aos que este alvará virem: Que 
sendo-me presente o grande número de fábricas e 
manufaturas, que de alguns anos a esta parte se têm 
difundido em diferentes Capitanias do Brasil, com grave 
prejuízo da cultura e da lavoura, e da exploração das 

terras mineiras daquele vasto continente; porque, 
havendo nele uma grande e conhecida falta de 
população, é evidente que quanto mais se multiplicar o 
número dos fabricantes mais diminuirá o dos 
cultivadores e menos braços haverá que  se possam 
empregar no descobrimento e rompimento de uma 
grande parte daqueles extensos domínios que ainda se 
acha inculta e desconhecida (...) . E consistindo a 
verdadeira e sólida riqueza nos frutos e produções da 
terra, as quais somente se conseguem por meio de 
colonos e cultivadores e não de artistas e fabricantes (...) 
. Em consideração de tudo o referido: hei por bem 
ordenar que todas as fábricas, manufaturas ou teares 
(...) executando tão-somente aqueles  em que se tecem 
ou manufaturam fazendas grossas de algodão que 
servem para uso e vestuário dos negros, para enfardar e 
empacotar fazendas e outros ministérios semelhantes; 
todas as demais sejam extintas e abolidas em qualquer 
parte que se acharem nos meus domínios do Brasil (...). 
Dado no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda em 5 de 
janeiro de 1785.” 
Compare o texto acima com o Alvará de 1o de abril de 
1808, dado pelo Príncipe Regente D. João: 
“Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente 
Alvará virem que desejando promover e adiantar a 
riqueza nacional e sendo um dos mananciais dela as 
manufaturas e a indústria, que multiplicam e melhoram 
e dão maior valor aos gêneros e produtos da agricultura 
e das artes e aumentam a população dando que fazer a 
muitos braços e fornecendo meios de subsistência a 
muitos de meus vassalos que, por falta deles, se 
entregariam aos vícios da ociosidade (...) sou servido 
abolir, revogar toda e qualquer proibição que haja a este 
respeito no Estado do Brasil (...) que daqui em diante 
seja lícito a qualquer dos meus vassalos (...) estabelecer 
todo gênero de manufaturas (...) para o que hei por bem 
derrogar o Alvará de cinco de janeiro de mil setecentos 
oitenta e cinco (...). Dado no Palácio do Rio de Janeiro 
em 10 de abril de 1808.” 

 
Podemos considerar que: 
a) O Príncipe D. João, como regente e filho de D. Maria 

I, estava se colocando contra a mãe, considerada 
“louca”, e impondo sua vontade contra a dela. 

b) O Príncipe Regente, ao fugir de Napoleão, 
encontrou no Brasil um povo amável e simpático, 
tornando-se ferrenho defensor de seus privilégios. 

c) A fuga para o Brasil colocou a corte portuguesa 
diante da necessidade de transformar uma colônia 
de exploração em sede do reino, capaz de suprir 
suas próprias necessidades. 

d) O avanço da burguesia, com as vitórias de Napoleão 
na Europa, determinou uma nova visão econômica; 
assim, o Príncipe D. João passou a favorecer o 
crescimento dessa burguesia no Brasil, temendo 
uma revolução como a que ocorrera na França. 

 
49 - (UFMG/2004)  

Observe este mapa: 



 

 
13 

www.historiaemfoco.com.br 

Fase Pré-Colonial 

13 

 
Mapa das Cortes [Mapa do Rio de Janeiro]. Mapoteca 
do Itamaraty, Rio de Janeiro. 

 
Esse mapa serviu de base aos representantes das Coroas 
portuguesa e espanhola para o estabelecimento do 
Tratado de Madrid, assinado em 1750, que definiu os 
novos limites na América entre as terras pertencentes a 
Portugal e à Espanha. 
Considerando-se essa informação, é CORRETO afirmar 
que o Tratado de Madrid: 
a) Substituiu o Tratado de Tordesilhas e conferiu às 

possessões lusas e espanholas na América uma 
feição mais próxima do que tinha sido a efetiva 
ocupação de terras pelas duas Coroas. 

b) Estabeleceu uma conformação do território 
brasileiro muito distante da sua aparência atual, 
por ter respeitado espaços previamente ocupados 
pelos espanhóis no Continente Americano. 

c) Manteve, com poucas alterações, o que já estava 
estabelecido pelos tratados anteriormente 
negociados entre as monarquias de Portugal e da 
Espanha, desde a Bula Intercoetera, editada em 
1493. 

d) Levou Portugal a desistir da soberania sobre grande 
parte da Amazônia em troca do controle da bacia 
do Prata, área estratégica para o domínio do 
interior do Brasil após a descoberta de ouro. 

 
50 - (UNIFOR CE/2003)       

Analise o texto abaixo. 
 

“Com a descoberta do novo caminho para as Índias, o 
comércio de especiarias transformou-se em preciosa 
fonte de riquezas para Portugal. (…) nessa época, 
quando as atenções portuguesas estavam voltadas ao 
comércio oriental, deu-se o ‘descobrimento’ do Brasil. 
Após as primeiras expedições, os enviados da Coroa 
portuguesa perceberam que não seria possível obter 
lucros fáceis e imediatos. De início não encontraram 
jazidas de ouro. Embora houvesse, no litoral, grande 

quantidade de pau-brasil, do qual se extraía tinta 
corante para tecidos, o lucro gerado pela exploração 
dessa madeira seria menor do que o então vantajoso 
comércio de produtos africanos e asiáticos.” 

(Gilberto Cotrim. História Global: Brasil e Geral. São 
Paulo: Saraiva, 2002, p. 194) 

 
O texto faz referência às razões de o governo português, 
entre 1500 e 1530. 
a) Limitar-se a enviar à colônia americana algumas 

expedições marítimas destinadas principalmente 
ao reconhecimento da terra e à preservação de sua 
posse. 

b) Organizar expedições oficiais denominadas 
Entradas para penetrar no interior e expandir o 
território conquistado para além da linha das 
Tordesilhas. 

c) Restringiu-se a estabelecer o monopólio da 
exploração das atividades extrativistas da colônia 
para incentivar a ocupação das terras americanas. 

d) Criar condições políticas e administrativas que 
facilitassem e estimulassem as transações 
comerciais entre os nativos e os comerciantes 
lusitanos. 

e) Dedicar-se apenas aos estudos das características 
físicas da colônia e da cultura de algumas 
comunidades indígenas do litoral brasileiro. 

 
51 - (FUVEST SP/2003)       

Os portugueses chegaram ao território, depois 
denominado Brasil, em 1500, mas a administração da 
terra só foi organizada em 1549.  

 
Isso ocorreu porque, até então, 
a) Os índios ferozes trucidavam os portugueses que se 

aventurassem a desembarcar no litoral, impedindo 
assim a criação de núcleos de povoamento. 

b) A Espanha, com base no Tratado de Tordesilhas, 
impedia a presença portuguesa nas Américas, 
policiando a costa com expedições bélicas. 

c) As forças e atenções dos portugueses convergiam 
para o Oriente, onde vitórias militares garantiam 
relações comerciais lucrativas. 

d) Os franceses, aliados dos espanhóis, controlavam 
as tribos indígenas ao longo do litoral bem como as 
feitorias da costa sul-atlântica. 

e) A população de Portugal era pouco numerosa, 
impossibilitando o recrutamento de funcionários 
administrativos. 

 
52 - (UESPI/2004)       

Portugal teve dificuldades iniciais para a ocupação do 
imenso território brasileiro. Com relação às estratégias 
de Portugal para ocupar o território, podemos afirmar 
que: 

 
a) O sistema de capitania conseguiu uma boa 

ocupação do litoral, alcançando o esperado. 
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b) As primeiras expedições feitas ao território, que 
hoje corresponde ao Estado do Piauí, ocorreram 
com o fim de aprisionar índios. 

c) Não houve interesse com a ocupação inicial do 
território, pois não havia ameaça da presença e da 
invasão estrangeira. 

d) A busca de ouro animou as primeiras expedições 
exploradoras, ajudando a fixação das capitanias. 

e) O sistema de capitanias facilitou a ocupação do 
território, sobretudo, nas regiões Norte e Nordeste. 

 
53 - (UFMS/2005)     

Com relação à Guerra do Vietnã, assinale qual(is) da(s) 
alternativa(s) abaixo, está(ão) correta(s). 

 
01.  Semelhante à Guerra do Iraque, aquela guerra só 

aconteceu por questões religiosas. O Vietcong 
queria impor à força, aos Vietnamitas, a religião 
budista. 

02.  Os componentes da Frente de Libertação Nacional, 
ao lado do governo do Vietnã e dos Estados Unidos 
da América, combateram os vietnamitas marxistas 
que eram seus inimigos políticos. 

04.  Foi uma guerra civil que se estendeu de 1964 a 1975 
e foi marcada pelo envolvimento militar dos 
Estados Unidos da América. O presidente Johnson 
obteve o apoio do Congresso para empreender 
uma ação militar no Vietnã. 

08.  A Frente de Libertação Nacional, formada 
basicamente por vietnamitas marxistas, atuou na 
estruturação das bases de aldeia e organização de 
massas, e lutou contra o governo do Vietnã que era 
aliado dos Estados Unidos da América. 

16.  Os Estados Unidos da América só se retiraram 
definitivamente do conflito quando suas forças e as 
de seus aliados capturaram Saigon, em 1975. 

 
54 - (UEPG PR/2006)     

O período situado entre 1500 e 1530, no Brasil, pode ser 
entendido como um tempo de: 
01. Ocupação das áreas platinas que provocaram 

conflitos com a Inglaterra. 
02. Pouco interesse na ocupação efetiva do território 

descoberto, visto que não apresentava sinais 
evidentes de metais nobres. 

04. Privilegiamento do comércio com o Oriente pois as 
especiarias, o marfim, as sedas e outros objetos de 
luxo constituíam certeza de lucro imediato. 

08. Presença de expedições exploradoras e guarda-
costas para o reconhecimento do litoral e expulsão 
de piratas estrangeiros. 

16. Extração e exportação do pau-brasil para a Europa, 
usado no tingimento de tecidos. 

 
55 - (UEPG PR/2008)    

"As relações mulheres/homens são descritas 
detalhadamente por todos os cronistas e, a despeito da 
ênfase dada à atividade masculina, sobretudo a Guerra, 
não puderam escamotear a importância econômica e 

social das mulheres. Vê-se assim o esboço de grupos 
sociais cujo relacionamento era livre e sem hierarquias."  

(Extraído de um texto de Tânia Swain no livro 
Caminhos da História da América no Brasil. 1998)  

 
Sobre o papel da mulher nas sociedades indígenas no 
Brasil colônia, assinale o que for correto.  
01. Os homens dependiam muito das mulheres, tanto 

para sua sobrevivência quanto para a própria 
integração social.  

02. Entre os indígenas, os homens não tinham 
autoridade sobre as mulheres, o que representa um 
ponto central nas questões de gênero.  

04. Os pajés, homens ou mulheres, eram os 
verdadeiros dirigentes das tribos.  

08. Entre os indígenas, as mulheres, após os ritos 
iniciáticos, entravam para o mundo masculino, 
adquirindo prestígio.  

16. Nas sociedades indígenas a poligamia era proibida.  
 
56 - (FFFCMPA RS/2008)    

Observe a charge abaixo. 

 
NOVAES, Carlos Eduardo e LOBO, César. História do Brasil 

para 
principiantes. São Paulo. Editora Ática, 2005. 

 
A charge acima satiriza a exploração do território 
brasileiro pelos portugueses durante o Período Pré-
Colonial. São características econômicas desse período: 
a) latifúndios – escravidão – monocultura – 

exportação. 
b) servidão coletiva – policultura – subsistência – 

sesmarias. 
c) escravidão – policultura – mercado externo – 

minifúndios. 
d) extrativismo – escambo – mercado externo – 

monopólio. 
e) monocultura – mercado externo – mercantilismo – 

escravidão. 
 
57 - (UNIMONTES MG/2008)    

As três primeiras décadas após o descobrimento do 
Brasil caracterizaram-se pelo(a) 
 
a) escambo com os índios e presença de expedições 

francesas. 
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b) escravidão indígena e expansão da pecuária. 
c) produção de açúcar e uso expressivo da mão-de-

obra africana. 
d) surgimento da França Antártica e fundação de 

Salvador. 
 
58 - (UFV MG/2010)    

Sobre o período Pré-colonial, é CORRETO afirmar: 
 

a) Um grupo de mercadores portugueses, 
representados por Fernão de Loronha, arrendou o 
direito de exploração do território, no início do 
século XVI. 

b) A extração de pau-brasil era destinada à exportação 
dessa madeira para a construção de fortes e 
edifícios administrativos portugueses nas 
possessões ultramarinas do Oriente, como Goa e 
Nagasaki. 

c) A administração do Governador-Geral Duarte da 
Costa permitiu a utilização da mão de obra indígena 
na instauração de feitorias que, mais tarde, 
possibilitariam a implementação dos engenhos de 
açúcar. 

d) A produção de cana-de-açúcar em Pernambuco e 
São Vicente, assim como de algodão, no Maranhão, 
permitiu a expansão da presença portuguesa para 
além dos limites impostos pelo Tratado de 
Tordesilhas. 

 
59 - (UEG GO/2010)    

O Brasil, no período que vai de 1500 a 1530, não foi 
colonizado de maneira efetiva pelos portugueses, cujas 
atividades limitavam-se à extração do pau-brasil. Esse 
período é denominado pré-colonial. Explique as razões 
do desinteresse dos portugueses em se estabelecer no 
território descoberto. 

 
60 - (UESPI/2011)    

Portugal temia que as invasões de potências 
estrangeiras ocupassem sua colônia, Brasil. De 
imediato, Portugal conseguiu: 

 
a) ganhar recursos valiosos com a descoberta de 

minas de ouro no Sudeste. 
b) centralizar a administração com sedes bem 

armadas nas regiões Norte e Nordeste. 
c) explorar o pau-brasil com a ajuda de tribos 

indígenas brasileiras. 
d) fazer aliança política com a Espanha e fortalecer 

seu exército nacional. 
e) montar o sistema de capitanias hereditárias com 

auxílio da burguesia holandesa. 
 
61 - (UECE/2011)    

Leia atentamente o fragmento abaixo e as afirmativas 
que o seguem.  

 
"Papagaios e tucanos, tucanos e tatus, onças, cobras e 
macacos, além dos índios, naturalmente, contra um 

fundo verdejante, foram essas as primeiras imagens 
fixadas pelo olhar europeu para este pedaço do novo 
mundo a que chamaram de terra brasilis."  

TEIXEIRA, Francisco. História Concisa do Brasil. São 
Paulo, Global, 1993, p. 17-19.  

 
I. "Descoberto" no limiar do século XVI, em pleno 

Atlântico Sul, longe das rotas atlânticas do 
Oriente, este pedaço do novo mundo interessou 
de imediato ao colonizador por suas belezas 
tropicais.  

II. A nova terra "em tal maneira graciosa" como disse 
Caminha, impactou a cartógrafos, cronistas, 
artistas e viajantes dos séculos XVI ao XIX.  

III. Antes que os "civilizados" lhes dessem nomes e 
lhes fixassem um novo destino, as novas terras já 
possuíam uma identidade estabelecida por seus 
mais antigos habitantes e legítimos donos.  

 
Sobre o descobrimento do Brasil, é correto o que se 
afirma em  

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

 
62 - (UNICAMP SP/2011)    

Em carta ao rei D. Manuel, Pero Vaz de Caminha narrou 
os primeiros contatos entre os indígenas e os 
portugueses no Brasil: “Quando eles vieram, o capitão 
estava com um colar de ouro muito grande ao pescoço. 
Um deles fitou o colar do Capitão, e começou a fazer 
acenos com a mão em direção à terra, e depois para o 
colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na 
terra. Outro viu umas contas de rosário, brancas, e 
acenava para a terra e novamente para as contas e para 
o colar do Capitão, como se dissesse que dariam ouro 
por aquilo. Isto nós tomávamos nesse sentido, por 
assim o desejarmos! Mas se ele queria dizer que levaria 
as contas e o colar, isto nós não queríamos entender, 
porque não havíamos de dar-lhe!” 
(Adaptado de Leonardo Arroyo, A carta de Pero Vaz de 

Caminha. São Paulo:  
Melhoramentos; Rio de Janeiro: INL, 1971, p. 72-74.) 

 
Esse trecho da carta de Caminha nos permite concluir 
que o contato entre as culturas indígena e europeia foi 

 
a) favorecido pelo interesse que ambas as partes 

demonstravam em realizar transações comerciais: 
os indígenas se integrariam ao sistema de 
colonização, abastecendo as feitorias, voltadas ao 
comércio do pau-brasil, e se miscigenando com os 
colonizadores. 

b) guiado pelo interesse dos descobridores em 
explorar a nova terra, principalmente por meio da 
extração de riquezas, interesse que se colocava 
acima da compreensão da cultura dos indígenas, 
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que seria quase dizimada junto com essa 
população. 

c) facilitado pela docilidade dos indígenas, que se 
associaram aos descobridores na exploração da 
nova terra, viabilizando um sistema colonial cuja 
base era a escravização dos povos nativos, o que 
levaria à destruição da sua cultura. 

d) marcado pela necessidade dos colonizadores de 
obterem matéria-prima para suas indústrias e 
ampliarem o mercado consumidor para sua 
produção industrial, o que levou à busca por 
colônias e à integração cultural das populações 
nativas. 

 
63 - (UECE/2011)    

Segundo a historiografia, o primeiro produto brasileiro 
a ser levado para a Europa pelos portugueses foi o pau-
brasil. Considerando a exploração desse produto, 
analise as seguintes afirmações:  

 
I. O pau-brasil era uma madeira apreciada para a 

tinturaria na Europa. E apesar de não ter ocupado 
imediatamente as terras brasileiras, somente 
Portugal lucrou com o comércio dessa madeira.  

II. O pau-brasil era cortado pelos indígenas e depois 
por eles transportados para as feitorias, onde 
ficava armazenado até a chegada de uma nau 
portuguesa que o levaria para a Europa.  

III. Mesmo quando teve início a produção açucareira, 
o corte do pau-brasil não foi interrompido e o seu 
transporte foi facilitado pelo emprego de carroças 
puxadas por bois usadas nos engenhos.  

 
Está correto o que se afirma em  

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

 
64 - (UECE/2012)    

Considere as seguintes afirmações sobre o período da 
história do Brasil, compreendido entre 1500 e 1530, no 
que concerne ao seu entendimento pela historiografia 
tradicional:  

 
I. Período pré-colonial em virtude da ausência de 

povoamento efetivo nas novas terras, em que 
Portugal enviava, de vez em quando, expedições 
exploratórias que também tinham o fim de 
expulsar invasores.  

II. Período de colonização, visto que Portugal auferia 
lucros exorbitantes e realizava grandes 
investimentos nos negócios com o corte e a venda 
do pau-brasil, exportando o produto para o 
oriente.  

III. Período de pouco interesse de Portugal por essa 
possessão de terras, posto que estava envolvido 

com o comércio nas Índias e com a exploração do 
litoral africano.  

 
Está correto o que se afirma em  

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

 
65 - (PUC RJ/2012)    

“Eu, El-Rei, faço saber aos que este meu regimento 
virem, que sendo informado das muitas desordens que 
há no sertão do pau-brasil, e na conservação dele, de 
que se tem seguido haver hoje muita falta, cada vez 
será o dano maior se não se atalhar e der nisso a ordem 
conveniente (...): mando que nenhuma pessoa possa 
cortar, nem mandar cortar o dito pau-brasil, por si ou 
seus escravos, sem expressa licença do provedor-mor 
da minha Fazenda (...); e quem o contrário fizer 
incorrerá em pena de morte e confiscação de toda a sua 
fazenda.” 

Felipe III, Regimento do pau-brasil, 1605. 
 

No contexto da colonização das terras do Brasil, o 
regimento do rei Felipe III apresenta medidas 
associadas: 

 
a) à afirmação do poder da Coroa espanhola, em 

detrimento dos comerciantes e colonos 
portugueses. 

b) ao caráter monopolista da extração do pau-brasil, 
pois era necessária autorização expressa da Coroa 
para atividade extrativista. 

c) às preocupações da Coroa na preservação da 
Mata Atlântica, que estava sendo devastada pelos 
colonos. 

d) à importância do pau-brasil no comércio colonial 
como principal produto de exportação da América 
Portuguesa, em inícios do século XVII. 

e) à afirmação da política absolutista dos reinos 
europeus cerceadora de todas as iniciativas dos 
colonos nas Américas. 

 
66 - (IFSP/2013)    

Publicado em Veneza, em 1556, o mapa abaixo é um 
dos primeiros a mostrar o Brasil individualmente. Raro, 
ele faz parte de uma obra italiana, Atlas dele 
navigazione e Viaggi (Atlas de navegação e Viagens), de 
Giovanni Battista Ramusio. 
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(www.arraialdocabo.fot.br/mapas.htm Acesso em: 

07.10.2012.) 
 

Trata-se de uma pintura da época sobre o Brasil, a qual 
revela pouca preocupação geográfica, mas que nos 
mostra: 

 
a) uma terra de riquezas: a exuberância das matas, a 

fartura de peixes nos mares e a existência de 
povoadores fortes, sadios e trabalhadores. 

b) indígenas extraindo troncos de pau-brasil que, 
depois, eram empilhados nas feitorias. Chegando 
os portugueses, os nativos eram recompensados 
através de um escambo com produtos europeus. 

c) o início da colonização do Brasil: os indígenas 
estão derrubando as árvores para formar os 
campos onde seria feito o plantio da cana-de-
açúcar e a construção dos engenhos. 

d) o medo dos nativos brasileiros com a chegada das 
naus portuguesas: eles estão abatendo árvores 
para construção de fortificações e defesa da 
ameaça europeia. 

e) homens nus, selvagens, que conviviam 
pacificamente com animais de grande porte, o 
que causava grande espanto e medo aos 
colonizadores. 

 
67 - (UNESP SP/2012)    

Os lançados citados no texto eram 
 

a) funcionários que recebiam, da Coroa, a atribuição 
oficial de gerenciar a exploração comercial do 
pau-brasil e das especiarias encontradas na 
colônia portuguesa. 

b) militares portugueses encarregados da proteção 
armada do litoral brasileiro, para impedir o 
atracamento de navios de outros países, 
interessados nas riquezas naturais da colônia. 

c) comerciantes portugueses encarregados do 
tráfico de escravos, que atuavam no litoral 
atlântico da África e do Brasil e asseguravam o 
suprimento de mão de obra para as colônias 
portuguesas. 

d) donatários das primeiras capitanias hereditárias, 
que assumiram formalmente a posse das novas 
terras coloniais na América e implantaram as 
primeiras lavouras para o cultivo da cana-de-
açúcar. 

e) súditos portugueses enviados para o litoral do 
Brasil ou para a costa da África, geralmente como 
degredados, que acabaram por se tornar 
precursores da colonização. 

 
68 - (UNESP SP/2012)    

No processo de ocupação portuguesa do atual 
território do Brasil, as primeiras três décadas que se 
seguiram à passagem da armada de Cabral podem ser 
caracterizadas como um período em que 

 
a) Portugal não se dedicou regularmente à sua 

colonização, pois estava voltado prioritariamente 
para a busca de riquezas no Oriente. 

b) prevaleceram as atividades extrativistas, que 
tinham por principal foco a busca e a exploração 
de ouro nas regiões centrais da colônia. 

c) Portugal estabeleceu rotas regulares de 
comunicação, interessado na imediata exploração 
agrícola das férteis terras que a colônia oferecia. 

d) prevaleceram as disputas pela colônia com outros 
países europeus e sucessivos episódios de invasão 
holandesa e francesa no litoral brasileiro. 

e) Portugal implantou fortificações ao longo do 
litoral e empenhou- se em estender seus domínios 
em direção ao sul, chegando até a região do Prata. 

 
69 - (FATEC SP/2013)    

Quando a esquadra de Cabral chegou ao território que 
hoje chamamos de Brasil, o escrivão Pero Vaz de 
Caminha registrou, em uma longa carta ao rei, os 
principais acontecimentos. Entre eles, Caminha 
destacou: 
“Nesta terra, até agora, não pudemos saber que haja 
ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. 
Águas são muitas, infindas. E em tal maneira é graciosa 
que, querendo aproveitar, dar-se-á nesta terra tudo, 
por bem das águas que tem.” 

(pt.scribd.com/doc/7011303/Marilena-Chaui-Brasil-Mito-
Fundador-e-Sociedade-AutoritAria 
Acesso em: 08.03.2013. Adaptado) 

 
Relacionando esse trecho da carta de Caminha aos 
objetivos da colonização portuguesa na América, é 
correto afirmar que essa colonização foi 

 
a) de povoamento, pois se encontraram ouro e prata 

na primeira viagem às novas terras. 
b) de povoamento, já que havia pouca possibilidade 

de as terras serem produtivas ou férteis. 
c) de exploração, pois se pretendiam utilizar as 

águas dos rios para a produção de energia 
elétrica. 

d) mercantilista, pois se demonstrava interesse em 
metais preciosos e exploração da agricultura. 

e) mercantilista, já que a beleza do local era ideal 
para a exploração do mercado turístico. 

 
70 - (IFSC/2013)    
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Nas primeiras décadas da chegada dos portugueses no 
Brasil (1500 a 1530), o governo português limitou-se a 
reconhecer a terra e preservar sua posse. É o chamado 
período pré-colonial. 

 
Sobre o início da colonização do Brasil, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
a) No primeiro momento, o governo português 

enviou expedições guarda-costas e exploradoras, 
bem como priorizou a construção de feitorias. 

b) O rei de Portugal ordenou a utilização da mão-de-
obra africana na extração do pau-brasil. 

c) A providência imediata após o descobrimento foi 
a criação do governo geral, visando a 
descentralizar o poder político. 

d) O Brasil foi colonizado primeiro por invasores 
franceses, com o objetivo de dominar o comércio 
açucareiro. 

e) A fundação das atuais cidades do Rio de Janeiro e 
São Paulo fez parte do primeiro plano de 
ocupação elaborado em 1510. 

 
71 - (UEL PR/2014)    

Leia o texto a seguir. 
 

Tocadas em 1500 pelos homens de Pedro Álvares 
Cabral, as terras que hoje são brasileiras foram desde 
então oficialmente incorporadas à coroa portuguesa. 
Se haviam sido frequentadas antes, como sugere o 
Esmeraldo de Situ Orbis, e defendem alguns 
historiadores portugueses, disso não ficou maior 
registro, e não há, pois, como fugir da data consagrada 
e recentemente celebrada – para o bem e para o mal – 
por brasileiros e portugueses. Descoberto oficialmente, 
pois, em 1500, sob o pontificado de Alexandre VI 
Borgia, não se pode dizer, a rigor, que existisse, então, 
nem Brasil nem brasileiros. Vários são os sentidos dessa 
não existência. 

(Adaptado de: SOUZA, L. M. O nome do Brasil. Revista de 
História.  

São Paulo, 2001. n.145. p.61-86. Disponível em: 
<http://revhistoria. 

usp.br/images/stories/revistas/145/RH-145_-
_Laura_de_Mello_e_Souza.pdf>. Acesso em: 7 jun. 

2013.) 
 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
responda aos itens a seguir. 

 
a) Cite e explique 2 fatores que possibilitaram o 

pioneirismo do Estado português nas Grandes 
Navegações. 

b) Explique o que a historiadora e autora desse texto, 
Laura de Mello e Souza, quer dizer com a seguinte 
passagem: “não se pode dizer, a rigor, que 
existisse, então, nem Brasil nem brasileiros.”. 

 
72 - (ENEM/2009)    

Distantes uma da outra quase 100 anos, as duas telas 
seguintes, que integram o patrimônio cultural 
brasileiro, valorizam a cena da primeira missa no Brasil, 
relatada na carta de Pero Vaz de Caminha. Enquanto a 
primeira retrata fielmente a carta, a segunda – ao 
excluir a natureza e os índios – critica a narrativa do 
escrivão da frota de Cabral. Além disso, na segunda, 
não se vê a cruz fincada no altar. 

 

 
Primeira Missa no Brasil – Victor Meireles (1861) 

Disponível em: http:/www.moderna.com.br  Acesso em: 3 
nov. 2008. 

 

 
Primeira Missa no Brasil – Candido Portinari (1948) 

Disponível em: http:/www.casadeportinari.com.br Acesso 
em: 3 nov. 2008. 

 
 

Ao comparar os quadros e levando–se em 
consideração a explicação dada, observa–se que 

 
a) a influência da religião católica na catequização 

do povo nativo é objeto das duas telas. 
b) a ausência dos índios na segunda tela significa que 

Portinari quis enaltecer o feito dos portugueses. 
c) ambas, apesar de diferentes, retratam um mesmo 

momento e apresentam uma mesma visão do 
fato histórico. 

d) a segunda tela, ao diminuir o destaque da cruz, 
nega a importância da religião no processo dos 
descobrimentos. 
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e) a tela de Victor Meireles contribuiu para uma 
visão romantizada dos primeiros dias dos 
portugueses no Brasil.  

 
 
 
73 - (ENEM/2011)    

Em geral, os nossos tupinambás ficam bem 
admirados ao ver os franceses e os outros dos países 
longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu 
arabotã, isto é, pau-brasil. Houve uma vez um ancião 
da tribo que me fez esta pergunta: “Por que vindes vós 
outros, mairs e perós (franceses e portugueses), buscar 
lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes 
madeira em vossa terra?” 

LÉRY, J. Viagem à Terra do Brasil. In: FERNANDES, F. 
Mudanças Sociais no Brasil. São Paulo: Difel, 1974. 

 
O viajante francês Jean de Léry (1534-1611) reproduz 
um diálogo travado, em 1557, com um ancião 
tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a 
sociedade europeia e a indígena no sentido 

 
a) do destino dado ao produto do trabalho nos seus 

sistemas culturais. 
b) da preocupação com a preservação dos recursos 

ambientais. 
c) do interesse de ambas em uma exploração 

comercial mais lucrativa do pau-brasil. 
d) da curiosidade, reverência e abertura cultural 

recíprocas. 
e) da preocupação com o armazenamento de 

madeira para os períodos de inverno. 
 
74 - (ENEM/2012)    

Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde 
Pedro I fora recebido com grande frieza, seus 
partidários prepararam uma série de manifestações a 
favor do imperador no Rio de Janeiro, armando 
fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 
11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram 
conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os 
quais os “brasileiros” apagavam as fogueiras 
“portuguesas” e atacavam as casas iluminadas, sendo 
respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas. 

(VAINFAS, R. (Org.). Dicionário do Brasil Imperial. Rio de 
Janeiro:  

Objetiva, 2008 – Adaptado) 
 

Os anos finais do I Reinado (1822-1831) se 
caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse 
sentido, a análise dos episódios descritos em Minas 
Gerais e no Rio de Janeiro revela 
 
a) estímulos ao racismo. 
b) apoio ao xenofobismo. 
c) críticas ao federalismo. 
d) repúdio ao republicanismo. 
e) questionamentos ao autoritarismo. 

 
 
75 - (UFPEL RS/2014)    

Em relação aos índios que viviam no litoral brasileiro, 
no contexto dos primeiros contatos com os europeus, 
durante a chamada fase do escambo (1500-1530), é 
correto afirmar que 

 
a) disputavam o litoral os grupos Tupi e Tapuia 

(Tupinambá, Tupiniquim, Aimoré, Guaicurus, por 
exemplo). Diferentemente dos Tupi, horticultores 
de floresta, os Tapuia viviam da caça e da coleta. 
Liderados por seus caciques e pajés, os índios 
procuravam tirar proveito das relações com os 
europeus com vistas a vencer seus inimigos.  

b) predominavam os grupos pertencentes ao tronco 
(b) linguístico Tupi-Guarani (Tupinambá, 
Tupiniquim, Carijó etc.). Os índios viviam em 
aldeias, sob a liderança de caciques e pajés, 
praticavam a horticultura associada à caça e à 
coleta. Os primeiros contatos foram, de modo 
geral, amistosos com o estabelecimento de trocas 
e alianças entre índios e brancos  

c) predominavam povos pertencentes ao tronco 
linguístico Tupi-Guarani. A vida em aldeias e a 
liderança de caciques e pajés eram elementos 
fundamentais da organização social desses povos. 
A disputa entre colonos e índios pela terra, o 
interesse dos colonos em escravizar os indígenas 
e a resistência movida por estes, provocaram uma 
guerra generalizada no litoral brasileiro.  

d) predominavam as parcialidades pertencentes ao 
tronco linguístico Macro-Jê. Habitavam aldeias 
formadas por grandes malocas, praticavam 
agricultura de queimada complementada pela 
caça e coleta. Apresentavam uma organização 
política baseada no poder dos chefes das malocas, 
nos caciques das aldeias e nos caciques de várias 
aldeias. Ainda na “fase do escambo” surgiram 
confederações indígenas na luta contra os 
portugueses.  

e) dominavam o litoral brasileiro parcialidades Tupi. 
Esses povos falavam a mesma língua e 
apresentavam uma mesma organização social. 
Não obstante, viviam em estado de guerra. Frente 
a tal situação os portugueses procuraram pacificar 
os índios através da evangelização, mediante a 
ação dos jesuítas. 

f) I.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
76 - (USP/2015)    
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A respeito da imagem acima, que reproduz um quadro 
de Victor Meirelles, é correto afirmar que ela 
representa  

 
a) a descoberta do Brasil no século XV, em uma 

concepção profundamente religiosa, típica da 
Ditadura Militar.  

b) os primórdios da presença europeia no Brasil, em 
uma concepção romântica de exaltação da 
nacionalidade, típica do século XIX.  

c) a união entre brancos, negros e indígenas no 
Brasil, em uma concepção modernista, típica das 
primeiras décadas do século XX.  

d) a destruição das populações indígenas a partir do 
século XVI, em uma concepção crítica, típica de 
finais do século XIX.  

e) a união das populações brasileiras contra as 
invasões holandesas do século XVII, em uma 
concepção acadêmica, típica da segunda metade 
do século XVIII. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 77 
  
 

Leia, a seguir, o parágrafo inicial do artigo “Falamos a 
língua de Cabral?”, publicado na revista 
Superinteressante (abr. 2000, p. 46). 
 
Se é que Cabral gritou alguma coisa quando avistou os 
contornos do Monte Pascoal, certamente não foi “terra 
ã vishta”, assim com o “a” abafado e o “s” chiado que 
associamos ao sotaque português. No século XVI, 
nossos primos lusos não engoliam vogais nem chiavam 
nas consoantes – essas modas surgiram no século XVII. 
Cabral teria berrado um “a” bem pronunciado e dito 
“vista” com o “s” sibilante igual ao dos paulistas de hoje. 
Na verdade, nós, brasileiros, mantivemos os sons que 
viraram arcaísmos empoeirados para os portugueses. 

 
77 - (UFMS/2001)  

Na frase Cabral teria berrado um “a” bem pronunciado 
e dito “vista” com o “s” sibilante... (linhas 4-5), o uso de 
teria (berrado/dito), em lugar de berrou ou disse, 
justifica-se por se tratar de: 

a) Um fato meramente ilustrativo. 
b) Uma fórmula de polidez. 
c) Uma certeza. 
d) Uma ação completa e acabada. 
e) Uma hipótese. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 78 
  
   

(...) plebe tão em extremo plebe, que só ela o pode ser 
da que se repute e mais infame, e o é de todas as 
plebes, por comporse de índios, de negros, criolos e 
boçais de diferentes nações, de chineses, de mulatos, 
de "zambaigos"*, e também de espanhóis que, 
declarando-se "zaramullos" (que é o mesmo que 
pícaros, grosseiros e "arrebatacapas") e degenerando 
de suas obrigações, são os piores entre canalhas tão 
ruins. 

 
*Filho de mulato e ameríndia 

 
(Carlos Sigüenza y Góngora. Relaciones históricas. 

México: 
Biblioteca del Estudiante Universitário, UNAM, 1972, 

p. 133 Apud 
Angel Rama. A cidade das letras. Trad. Emir Sader. SP: 

Brasiliense, 1984, p. 57) 
 
78 - (PUCCamp SP/2010)    

Como se vê nesse texto, preconceitos étnicos, de classe 
ou de outro tipo podem habitar a cultura. Tivemos 
exemplo disso em literatura com Gregório de Matos, 
que em sua poesia satírica não poupou críticas ferozes 
contra 

 
a) as escravas que lutavam pela alforria dos filhos. 
b) os zelosos membros da burocracia colonial. 
c) os brancos que prosperavam no comércio. 
d) os enriquecidos mestiços que encobriam sua 

origem. 
e) as índias que buscavam sustento na cidade. 
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GABARITO:  
 
1) Gab: A 
 
2) Gab: A 
 
3) Gab: D  
 
4) Gab: A 
 

5) Gab: E 
 
6) Gab: C 
 
7) Gab: D 
 
8) Gab: C 
 
9) Gab: A 
 
10) Gab: E 
 
11) Gab: B 
 
12) Gab: 03 
 
13) Gab: VVVFF 
 
14) Gab: FFFVF 
 
15) Gab: A 
 
16) Gab: 50 
 
17) Gab: FVFVF 
 
18) Gab: C 
 
19) Gab: C 
 
20) Gab: B 
 
21) Gab: A 
 
22) Gab: FVVV 
 
23) Gab: E 
 
24) Gab: B 
 
25) Gab: D 
 
26) Gab: C 
 
27) Gab:E 
 
28) Gab:E 
 
29) Gab: C 

 
30) Gab: B 
 
31) Gab: D 
 
32) Gab: D 
 
33) Gab: B 
 
34) Gab: C 
 
35) Gab: E 
 
36) Gab: E 
 
37) Gab: C 
 
38) Gab: A 
 
39) Gab: D 
 
40) Gab: VVVFVF 
 
41) Gab: D 
 
42) Gab: 

a) A disputa entre Portugal e Espanha pela conquista de 
territórios após a chegada de Colombo ao Novo Mundo, 
seguindo a rota ocidental. 

 
b) A imprecisão das medidas de distância, no mapa 
traçado, dificultava a localização dos reais limites de 
ocupação. A ação dos bandeirantes, na busca de ouro e 
diamantes, permitiu o avanço sobre os limites 
estabelecidos. Os territórios ocupados, no Centro-
Oeste e na Amazônia, ampliaram as fronteiras do Brasil 
e a ocupação registrada foi garantida pelo Tratado de 
Madri, em 1750. Além disso, após a morte de D. 
Sebastião, Rei de Portugal, na África, ocorreu a União 
Ibérica, ficando Portugal subordinado ao Rei Espanhol, 
Felipe II, o que facilitou a penetração dos bandeirantes 
em terras sob o domínio espanhol na América do Sul. 

 
43) Gab: C 
 
44) Gab: B 
 
45) Gab: E 
 
46) Gab: D 
 
47) Gab: 

a) A Independência Americana e da Revolução 
Francesa. 
b) O estabelecimento da República no Brasil bem como 
a prática dos ideais de liberdade e igualdade para toda 
a sociedade. 

 
48) Gab: C 
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49) Gab: A 
 
50) Gab: A 
 
51) Gab: C 
 
52) Gab: B 
 
53) Gab:12 
 
54) Gab: 30 
 
55) Gab: 06 
 
56) Gab: D 
 
57) Gab: A 
 
58) Gab: A 
 
59) Gab: 

Os motivos que expliquem o desinteresse dos 
portugueses são: 

  Os altos lucros obtidos pelos portugueses 
no comércio com as Índias; 

  A escassez de capital para ocupação do 
território por parte da Coroa; 

  O fato de não terem sido encontrados, 
nesse período, metais preciosos na nova terra. 

  A escassez demográfica de Portugal nesse 
período. 

 
60) Gab: C 
 
61) Gab: D 
 
62) Gab: B 
 
63) Gab: D 
 
64) Gab: C 
 
65) Gab: B 
 
66) Gab: B 
 
67) Gab: E 
 
68) Gab: A 
 
69) Gab: D 
 
70) Gab: A 
 
71) Gab: 

a) O candidato deve identificar e explicar dois 
fatores que permitiram a Portugal liderar a 
expansão europeia nas Grandes Navegações e na 

consequente ocupação de outros continentes. 
Poderia citar, entre outros elementos, a 
centralização política precoce, que permitiu a 
Portugal a coordenação das ações estratégicas 
necessárias para realização de um 
empreendimento de tal envergadura; a 
experiência anterior no comércio de longa 
distância, realizado inicialmente sob a hegemonia 
de Gênova e Veneza, bem como o envolvimento 
com o mundo islâmico do mediterrâneo; o 
desenvolvimento da arquitetura naval, 
permitindo o desenvolvimento da caravela, 
embarcação mais leve e veloz que as existentes na 
época e que permitia aos portugueses se 
aproximarem da terra firme sem encalhar; o 
aprimoramento das técnicas (determinação de 
latitudes e longitudes) e dos instrumentos de 
navegação (quadrante e astrolábio); o 
desenvolvimento de uma nova mentalidade 
voltada à experimentação e à verificação e não 
apenas à tradição, possibilitando a realização de 
diversas experiências e inovações. 

b) O candidato, entre outros aspectos, pode 
destacar: os povos autóctones, cerca de 2.500.000 
habitantes indígenas na época da chegada de 
Cabral, não constituíam uma unidade cultural, 
tampouco política, pois se tratavam de um 
conjunto variado de sociedades; os portugueses 
ocuparam um território, desconhecido por eles, 
sendo o Brasil uma construção histórica posterior, 
portanto é equivocado (anacronismo) pensar o 
território brasileiro atual para o século XVI; o 
Estado brasileiro será formado apenas no século 
XIX, quando conquistará a independência política 
da Europa, formando um Império; a identidade 
nacional brasileira, tema complexo e polêmico da 
historiografia, terá suas primeiras manifestações, 
ainda que fragmentárias, na crise do antigo 
sistema colonial no final do século XVIII. 

 
72) Gab: E 
 
73) Gab: A 
 
74) Gab: E 
 
75) Gab: B 
 
76) Gab: B 
 
77) Gab: E 
 
78) Gab: D 
 
  
 

 


