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AMÉRICA PORTUGUESA: COLONIZAÇÃO (CAP 9) 7º ANO – HISTÓRIA – JANAÍNA 

 
Lista 05 – Gabarito 

 
ESCREVA (a lápis) as respostas em seu caderno: 
 
– Livro pág. 220: Exercícios 4 e 5 
 
04. Alternativa “d”. Justificativa: não seria selvageria e traição, mas sim resistência dos indígenas à 

ocupação de suas terras. 
 
05. a) As informações foram transmitidas por meio de cores diferentes e nomes. 

b) Pernambuco, Bahia e São Vicente foram as capitanias que mais prosperaram. 
c) A principal razão foi produção açucareira. 
d) Os fatores foram o solo e clima favoráveis ao cultivo da cana de açúcar e a relativa proximidade 

da Europa. 
e) As razões foram a falta de recursos de alguns donatários; grande extensão de terras a serem 

administradas; falta de comunicação entre elas; resistência dos indígenas à ocupação de suas 
terras; ataques de corsários. 

 
– Livro pág. 221: Exercícios 6 e 8 
 
06. a) As Câmaras Municipais eram órgãos encarregados de administrar as vilas e cidades brasileiras. 

b) Geralmente, os vereadores eram grandes proprietários de escravos e terras, os chamados 
“homens bons”. 

c) Para ser vereador, não poderia ser descendente de negros, indígenas ou judeus. 
d) Os vereadores decidiram sobre a realização de obras públicas; sobre alguns impostos; sobre a 

conservação, limpeza e arborização das ruas etc. 
 
08. a) A tabela mostra o número de engenhos que cada capitania possuía em 1585. 

b) O maior número de engenhos se encontrava no Nordeste. 
c) Representavam 82,7% do total.   

 
– Livro pág. 222: Exercícios 9 e 10 
 
09. Alternativa “d”. Justificativa: o gado produzido no Brasil transportava a cana, fazia girar a moenda e 

servia como alimento. 
 
10. a) Conclui-se que os escravizados eram essenciais ao funcionamento da economia colonial. 

b) Antonil diz que eles recebiam mais castigos do que comida e roupa. 
c) Resposta pessoal. Sugestão: A situação dos escravos era muito contraditória, pois eles eram 

essenciais à economia, porém eram muito maltratados. 
 


