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1ª SÉRIE – HISTÓRIA – GUERRA 

 
Semana 23 – Atividades 

 
01.  O padre jesuíta Antonil (João Antônio Andreoni), autor do livro Cultura e Opulência do Brasil por 

suas Drogas e Minas, publicado em Lisboa (1710), afirma com severidade os problemas colocados 
pelo deslocamento do eixo produtivo colonial do nordeste para o sudeste. Em sua crítica, menciona os 
danos causados pela descoberta do ouro nas Minas Gerais e os desdobramentos políticos desse 
processo. 
 
Sobre esse deslocamento da área de produção açucareira para a mineração, assinale a afirmativa 
CORRETA. 
a) A economia do açúcar, mesmo após a descoberta do ouro, continuou a ser a principal receita 

brasileira no final do século XVIII, já que garantia a economia exportadora. 
b) A mineração, pelo seu valor agregado, possibilitou o financiamento de parte da produção do açúcar 

nordestino, encalhado pela concorrência comercial do açúcar das Antilhas. 
c) Diamantes, ouro e pedras, através do sucesso da economia mineradora, se tornaram os principais 

produtos das exportações brasileiras durante os séculos XVII e XVIII. 
d) A população escrava da região das minas era procedente do estoque de escravos do nordeste visto 

que a diminuição da produção açucareira elevou o preço do cativo. 
 
02. Na história do Brasil, a presença ou a proximidade de rios, riachos, fontes e igarapés favoreceu, em 

determinada região, o desenvolvimento de um importante tipo de exploração econômica, técnica ou 
processo de produção. 
 
Pode-se considerar como exemplo 
a) a prática do garimpo, no Vale do Rio Amazonas, e o contrabando do ouro para as terras do sul. 
b) a substituição do pilão de mão pelo monjolo movido a água, na produção açucareira do Vale do 

Rio Tietê. 
c) a utilização do engenho movido a água, mais produtivo do que o engenho movido a tração animal, 

no sertão nordestino. 
d) a criação de gado, no Vale do Rio São Francisco, para abastecimento da região de produção 

açucareira. 
e) o cultivo da seringueira, a produção da borracha e o seu transporte no Vale do Rio Paraíba. 

 
03.  “O que o canavial sim aprende do mar: o avançar em linha rasteira da onda; o espraiar-se 

minucioso, de líquido, alagando cova a cova onde se alonga. O que o canavial não aprende do mar: o 
desmedido do derramar-se da cana; o comedimento do latifúndio do mar, que menos lastradamente 
se derrama.” 
 

João Cabral de Melo Neto, “O mar e o canavial”, in A educação pela pedra.Antologia poética. Rio de Janeiro, José Olympio 
Editora, 1989, p. 9. 

 
João Cabral, recifense, relacionou, no fragmento de poema acima, mar e canavial. A associação 
considera semelhanças e diferenças entre eles e pode ser compreendida se considerarmos que 
a) “o avançar em linha rasteira” do canavial é uma menção à expansão da produção açucareira na 

região Nordeste e especialmente no, hoje, Estado de Pernambuco iniciada no período colonial e 
encerrada no Império. 

b) o mar e as praias de Pernambuco sempre foram, ao lado da cana, as únicas fontes de riqueza da 
região Nordeste, desde o período colonial até os dias de hoje. 

c) “o desmedido do derramar-se da cana” é uma referência crítica à organização da produção 
açucareira em latifúndios, unidades produtoras de grande porte. 

d) as lavouras de cana sempre estiveram localizadas no interior de Pernambuco, distantes do litoral, 
e a relação com o mar é para mostrar a totalidade geográfica do Estado. 

e) “alagando cova a cova onde se alonga” é uma sugestão de que o plantio da cana, assim como o 
mar, provocou, ao longo de sua história, muitas mortes. 
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04. Os primeiros jesuítas chegaram à Bahia com o governador-geral Tomé de Sousa, em 1549, e em 
pouco tempo se espalharam por outras regiões da colônia, permanecendo até sua expulsão, pelo 
governo de Portugal, em 1759. 
 
Sobre as ações dos jesuítas nesse período, assinale a alternativa correta. 
a) criaram escolas de arte que foram responsáveis pelo desenvolvimento do barroco mineiro. 
b) defenderam os princípios humanistas e lutaram pelo reconhecimento dos direitos civis dos nativos. 
c) foram responsáveis pela educação dos filhos dos colonos, por meio da criação de colégios 

secundários e escolas de “ler e escrever”. 
d) causaram constantes atritos com os colonos por defenderem, esses religiosos, a preservação das 

culturas indígenas. 
e) formularam acordos políticos e diplomáticos que garantiram a incorporação da região amazônica 

ao domínio português. 
 
05. A criação, em território brasileiro, de gado e de muares (mulas e burros), na época da colonização 

portuguesa, caracterizou-se por 
a) ser independente das demais atividades econômicas voltadas para a exportação. 
b) ser responsável pelo surgimento de uma nova classe de proprietários que se opunham à 

escravidão. 
c) ter estimulado a exportação de carne para a metrópole e a importação de escravos africanos. 
d) ter-se desenvolvido, em função do mercado interno, em diferentes áreas no interior da colônia. 
e) ter realizado os projetos da Coroa portuguesa para intensificar o povoamento do interior da 

colônia. 
 
06. A ideia exposta neste livro é diferente e relativamente simples: a colonização portuguesa, fundada no 

escravismo, deu lugar a um espaço econômico e social bipolar, englobando uma zona de produção 
escravista situada no litoral da América do Sul e uma zona de reprodução de escravos centrada em 
Angola. 

(Luis Felipe de Alencastro, O trato dos viventes.) 
 

A partir do texto, pode-se concluir que 
a) as duas regiões de colonização no Atlântico Sul eram independentes, unidas somente pela 

subordinação à metrópole. 
b) a presença dos colonizadores portugueses assegurou a produção agroexportadora no continente 

africano, do século XVI ao XVIII. 
c) as duas regiões unidas pelo oceano formaram um só sistema de exploração colonial criado pelos 

portugueses nos séculos XVI e XVII. 
d) a Coroa portuguesa privilegiava a porção africana, isto é, a reprodução de escravos, dentro do 

império colonial, nos séculos XVI e XVII. 
e) nossa história não coincide com o nosso território colonial, isto é, a colônia portuguesa da América 

do Sul era simples prolongamento da Europa. 
 
07.  “Depois de permanecermos ali pelo espaço de dois meses, durante os quais procedemos ao exame 

de todas as ilhas e sítios da terra firme, batizou-se toda a região circunvizinha, que fora por nós 
descoberta, de França Antártica. (...) 

Em seguida, o senhor de Villegagnon, para se garantir contra possíveis ataques de selvagens, que 
se ofendiam com extrema facilidade e também contra os portugueses, se estes alguma vez quisessem 
aparecer por ali, fortificou o lugar da melhor maneira que pôde.” 

 

André Thevet, As singularidades da França Antártica, 1556. 
 

Tendo por base o texto, indique: 
1. A qual região brasileira o autor se refere e por que afirma ter sido “por nós descoberta”? 
2. Quais foram os resultados do estabelecimento da França Antártica? 

 
08. Em Roma antiga, e no Brasil colonial e monárquico, os escravos eram numerosos e empregados nas 

mais diversas atividades. 
Compare a escravidão nessas duas sociedades, mostrando suas 
1. semelhanças. 
2. diferenças. 


