
 

 

Professor Giorgio 
 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

Observe as figuras a seguir e responda à(s) questão(ões). 
 

 
 

 
 
01. (Uel 2016) A espécie humana, no decorrer do seu percurso histórico, produziu inúmeras obras materiais e 

imateriais que vieram a se tornar monumentos, considerados expressão de suas diversas culturas. O 
esforço empreendido na criação dessas obras representou uma ordenação peculiar do mundo segundo a 
especificidade da cultura que construiu os monumentos, procurando estender temporalmente sua 
ordenação.  

 
Sobre a contextualização histórica da obra e sua respectiva cultura, assinale a alternativa correta.  
a)  A deusa hindu Shiva é considerada por seus adeptos como a divindade que cuida do mundo e conserva 

a vida.    
b)  A Mesa do Cavalo, monumento da civilização Assíria, foi conservada no regime social do califado do 

Estado Islâmico.    
c) O Obelisco, símbolo do poder egípcio, encontra-se preservado em sua terra natal apesar do 

imperialismo francês na região.    
d)  Os Maias criaram um sistema numérico eficiente na manutenção de seus negócios, posteriormente 

destruído pelos espanhóis.    
e)  Os Zigurates, templos religiosos dos Persas, foram preservados pelo exército romano de sua 

destruição pelos hititas.    
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02. (Udesc 2012) “O século XVI assistiu à transição da geografia fantástica para a da experiência. Os relatos 
de viagem que surgiram neste período, portanto, estão impregnados pela mudança na forma de ver e de 
descrever o mundo. [...] O imaginário europeu quinhentista caracterizava-se pelo ‘fantástico’, pelo 
‘maravilhoso’, pelo ‘prodigioso’, pelo ‘monstruoso’, etc. Esse imaginário aplicava-se ao remoto, ao distante, 
ao longínquo... Quanto maior o afastamento da Europa civilizada, maior também o ‘maravilhoso’! [...] O 
imaginário europeu foi transplantado para o novo mundo. Os seres e lugares fantásticos que existiram na 
Ásia e na África, também passaram a existir na América”. 
STEIGLEDER, Carlos Geovane. Staden, Thevet e Léry. Olhares europeus sobre os índios e sua religiosidade. São Luís/MA: 

EDUFMA, 2010, p. 23-50. 
 

Analise as proposições considerando o contexto histórico e as questões a ele referentes, abordadas no 
excerto: 
I.  Os viajantes europeus do século XVI destacavam, em seus relatos, a produção de um olhar 

eurocêntrico sobre os continentes africano, asiático e americano. 
II.  O contexto abordado pelo autor refere-se à Idade Média. Os escritores medievais – em sua maioria 

pertencentes à Igreja Católica – escreviam histórias fantásticas sobre os lugares do mundo, para além 
da Europa. Esses lugares e os personagens que neles habitavam quase sempre eram caracterizados 
com elementos do inferno, demônios e outros monstros fantásticos. 

III.  Ao escrever que “o século XVI assistiu à transição da geografia fantástica para a da experiência”, o 
autor do excerto refere-se ao fato de que a ideia de uma geografia fantástica marcada por mapas 
ilustrados de monstros marinhos e abismos que informavam o “fim do mundo” passaria, aos poucos, a 
ser substituída por uma geografia marcada pela observação e experiência de diferentes viajantes que 
se lançaram aos mares, no contexto da expansão marítima europeia. 

IV.  Ao escrever que “Os seres e lugares fantásticos que existiram na Ásia e na África, também passaram a 
existir na América”, o autor do excerto refere-se ao fato de que as viagens no contexto da expansão 
marítima europeia acabaram também fortalecendo as relações culturais nos diferentes continentes, 
haja vista que os viajantes não apenas levavam nativos americanos para a Europa, mas também 
traziam asiáticos e africanos para o Brasil. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a)  Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.    
b)  Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.    
c)  Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.    
d)  Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.    
e)  Todas as afirmativas são verdadeiras.    

  
03.  (Fuvest 2011) Quando a expansão comercial europeia ganhou os oceanos, a partir do século XV, 

rapidamente o mundo conheceu um fenômeno até então inédito: populações que jamais tinham tido 
qualquer contato umas com as outras passaram a se aproximar, em diferentes graus. Uma das dimensões 
dramáticas desses novos contatos foi o choque entre ambientes bacteriológicos estranhos, do qual resultou 
a “mundialização” de doenças e, consequentemente, altas taxas de mortalidade em sociedades cujos 
indivíduos não possuíam anticorpos para enfrentar tais doenças. Isso ocorreu, primeiro, entre as 
populações  
a)  orientais do continente europeu.    
b)  nativas da Oceania.    
c)  africanas do Magreb.    
d)  indígenas da América Central.    
e)  asiáticas da Indonésia.    
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04. (Ufmg 2009)   

 
 

A partir da análise e comparação desses mapas e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, 
é correto afirmar que:  
a)  A cartografia europeia, por razões religiosas, não assimilou o conhecimento dos povos indígenas acerca 

dos continentes recém-descobertos.    
b)  A concepção de um mundo fechado, em oposição à ideia de um cosmos aberto, dominou a cartografia 

europeia até o século XVII.    
c)  As navegações alteraram o conhecimento do mundo, à época, jogando por terra os mitos antigos sobre 

a inabitabilidade das zonas tórridas.    
d)  Os descobrimentos, em fins do século XV, resultaram da expansão do conhecimento do mundo 

alcançado pelos geógrafos do Renascimento.    
  

05. (Unesp 2019) Outra prática comum aos povos mesoamericanos foi a construção de cidades. [...] As 
cidades mesoamericanas também serviam para dar identidade grupal aos seus habitantes, ou seja, as 
pessoas se reconheciam como pertencentes a tal cidade e não como “indígena”, termo que começou a ser 
utilizado pelos espanhóis para referir-se aos milhares de grupos que se [...] autodenominavam mexicas, 
cholutecas, tlaxcaltecas, dependendo da cidade que habitavam. 

(Eduardo Natalino dos Santos. Cidades pré-hispânicas do México e da América Central, 2004.) 
 

As cidades existentes na América Central e no México no período pré-colombiano  
a)  foram objeto de disputa entre lideranças indígenas e conquistadores espanhóis, pois eram situadas em 

áreas próximas ao litoral.     
b)  eram centros comerciais, políticos e religiosos que contribuíam para a caracterização e diferenciação 

dos habitantes da região.     
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c)  eram espaços dedicados essencialmente a cultos religiosos monoteístas, que asseguravam a unificação 
identitária dos povos da região.     

d)  eram as capitais de grandes unidades políticas e sociais, e seus governantes buscavam a 
homogeneização dos povos indígenas da região.     

e)  foram conservadas quase integralmente até os dias de hoje, graças às preocupações preservacionistas 
dos colonizadores espanhóis.     

  
06. (Fuvest 2018)   

 
Estimativa da população indígena da América na época do contato europeu 

Região População estimada Percentual em relação à 
população total da América 

América do Norte 4.400.000  7,7  

México 21.400.000  37,3  

América Central 5.650.000  9,9  

Caribe 5.850.000  10,2  

Andes 11.500.000  20,1 

Planícies da América do Sul 8.500.000  14,8  

Total 57.300.000  100,0  
 
Stuart B. Schwartz & James Lockhart, A América Latina na época colonial. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002. 

 
Com base nos dados fornecidos pela tabela, 
a)  explique as razões da distribuição geográfica desigual da população indígena no hemisfério americano 

no momento do contato europeu; 
b)  compare as unidades políticas indígenas do México com as dos Andes, citando ao menos um padrão 

comum e uma divergência entre elas.  
  

07. (Uel 2017) Leia os textos a seguir. 
Vão completamente nus, homens e mulheres, como suas mães os pariram... Este rei e todos os seus 
andavam nus como tinham nascido, assim como suas mulheres, sem nenhum embaraço... as mulheres, 
pelo menos, podiam ser mais cuidadosas. 

TODOROV, T. Diários de Colombo. In. A Conquista da América.  
A Questão do Outro. São Paulo: Martins Fontes, 1983, p. 41. 

 
A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam 
nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do 
que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e 
metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de 
algodão, agudo na ponta como um furador. 

CAMINHA, P. V. Carta de Pero Vaz de Caminha. Biblioteca Nacional, 1500. Acervo digital. Disponível em: 
<https://www.bn.gov.br/tags/pero-vaz-caminha>. Acesso em: 21 set. 2016. 

 
Desejo tudo de bom para nossos compatriotas indígenas. Não acho que devemos nada a eles. A 
humanidade sempre operou por contágio, contaminação e assimilação entre as culturas. Apenas hoje em 
dia equivocados de todos os tipos afirmam o contrário como modo de afetação ética. Desejo que eles 
arrumem trabalho, paguem impostos como nós e deixem de ser dependentes do Estado. Sou contra 
parques temáticos culturais (reservas) que incentivam dependência estatal e vícios típicos de quem só tem 
direitos e nenhum dever. Adultos condenados à infância moral seguramente viram pessoas de mau-caráter 
com o tempo. 

PONDÉ, L. F. Guarani Kaiowá de boutique. Folha de S. Paulo. 19 nov. 2012. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.br/colunas/luizfelipeponde/1187356-guarani-kaiowa-de-boutique.shtml>. Acesso em: 21 set. 2016. 

 
 

Os fragmentos dos textos falam sobre os povos e as culturas indígenas. Dois deles são de europeus 
(Cristóvão Colombo e Pero Vaz de Caminha) e datam, respectivamente, dos séculos XV e XVI. O último 
deles é de um brasileiro, Luiz Felipe Pondé, um filósofo do século XX. 
 
Com base nesses textos, nessas informações e nos conhecimentos a respeito dos povos indígenas da 
América, responda aos itens a seguir. 
a)  Discorra sobre as diferenças presentes nesses três textos. 
b)  Discorra sobre as semelhanças presentes nesses três textos.  

 


