
 

 

 
AVALIAÇÃO PRODUTIVA - HISTÓRIA - 7º ANO - FRENTE C 

 
01. Analise atentamente o excerto abaixo e faça o que se pede. 

 
A lei, que lhes hão de dar, é defender-lhes comer carne humana e guerrear sem licença do governador; 
fazer-lhes ter uma só mulher, vestirem-se, pois têm muito algodão, ao menos depois de cristãos, tirar-lhes 
os feiticeiros, manter-lhes em justiça entre si e para com os cristãos, fazê-los viver quietos sem se 
mudarem para outra parte, se não for para entre cristãos, tendo terras repartidas que lhes bastem e com 
estes padres da Companhia para os doutrinarem.  

Padre Manuel da Nóbrega, 1558. AZANHA, Gilberto. VALADÂO, V. M. Senhores destas terras IN: DREGUER, Ricardo. Nova 
História: conceitos e procedimentos, 7º ano, São Paulo: Atual, 2009. 

 
Indique e explique a visão do autor do documento em relação aos costumes indígenas. 

 
02. Analise atentamente o mapa abaixo e faça o que se pede. 
 

 
 
a) Identifique as Capitanias Hereditárias que prosperaram. 
b) Justifique o porquê de seus desenvolvimentos. 
c) Descreva os fatores contribuíram para o fracasso das demais capitanias. 
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03. Analise atentamente o texto abaixo e faça o que se pede. 
 

Restos mortais do primeiro governador geral devem vir para Salvador 
Os restos mortais do primeiro governador-geral do Brasil (...) devem ser trazidos de um mosteiro na 

cidade de Vila Franca de Xira, em Portugal, para Salvador. O dia do translado dos restos mortais e o local 
do memorial ainda não foram definidos. Segundo historiadores, (...) aportou na Bahia, no dia 29 de março 
de 1549, após o fracasso das capitanias hereditárias para colonização e ocupação do território brasileiro. 
Com (...), também chegaram os primeiros jesuítas, chefiados por Manuel da Nóbrega, para iniciar a 
evangelização dos índios, criando também o primeiro colégio do Brasil. Nesse período foi criado o primeiro 
bispado do Brasil.  

Adaptado. Disponível em http://atarde.uol.com.br/bahia/S./materias/1523851-restos-mortais-de-T.-de-S.-devem-vir-para-
Salvador. 

 
a) Identifique a primeira capital do Brasil colônia. 
b) Indique o primeiro governador-geral do Brasil. 
c) Estabeleça e explique uma relação entre as funções do primeiro governador geral e as funções de 

Martim Afonso de Sousa, no período colonial.      
 
04. Analise atentamente o mapa abaixo e faça o que se pede. 
 

 
Fonte: Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: FAE, 1991, p. 30. In: BRAICK, Patrícia Ramos. Estudar História: das origens 

do homem à era digital – 7º ano, p. 258. 
 
a) Aponte as capitais do Estado do Maranhão e do Brasil 
b) Explique por que a América Portuguesa foi dividida em dois Estados: do Maranhão e do Brasil. 
 
 
 
 


