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SEMANA 1 

 

QUESTÃO 1- (ENEM/2013) 

 
De ponta a ponta, é tudo praia-palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos 

pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão 
terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber 
que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a 

terra em si é de muito bons ares [...]. Porém o melhor fruto que dela se pode tirar me 
parece que será salvar esta gente. 

Fonte: Carta de Pero Vaz de Caminha. In: MARQUES, A.; BERUTTI, F.; FARIA, R. História 
moderna através de textos. São Paulo: Contexto, 2001. 
 

A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a 
nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo: 

 
A) Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. 
B) Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. 

C) Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. 
D) Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. 

E) Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. 

 
 

QUESTÃO 2- 
"O senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser 

servido, obedecido e respeitado de muitos." 
 
O comentário de Antonil, escrito no século XVIII, pode ser considerado 

característico da sociedade colonial brasileira porque: 
 

a) o poder político dos senhores de engenho era assegurado pela metrópole através 
da sua designação para os mais altos cargos da administração colonial. 

b) a autoridade dos senhores restringia-se aos seus escravos, não se impondo às 
comunidades vizinhas e a outros proprietários menores. 
c) as dificuldades de adaptação às áreas coloniais levaram os europeus a organizar 

uma sociedade com mínima diferenciação e forte solidariedade entre seus segmentos. 
d) as atividades dos senhores de engenho não se limitavam à agroindústria, pois 

controlavam o comércio de exportação, o tráfico negreiro e a economia de 
abastecimento. 
e) a condição de proprietário de terras e de homens garantia a preponderância dos 

senhores de engenho na sociedade colonial. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

8ª ANO – HISTÓRIA – PROFESSOR RAFAEL 

NASCIMENTO 
SEMANA:  18/02/2021 



 
QUESTÃO 3- 
Observe a obra do pintor francês Jean Baptiste Debret. 

 

 
Fonte: Moenda de cana pequena. Pintura de Jean Baptiste Debret. Disponível em: https://historiahoje.com/o-

martirio-do-acucar-os-aspectos-salvificos-da-escravidao/ 
 

Uma das “raízes do Brasil”, pode ser encontrada na sociedade açucareira: o 

sistema de plantation. Cite as principais caracteríscitas desse sistema.  
 

 

QUESTÃO 4- 
Observe o mapa com atenção. 

 
 

Fonte: https://sites.google.com/site/historia1958/o-processo-de-independencia-do-brasil 

 

Escolha uma das rebeliões da América Portuguesa e explique suas causas e 

consequências. 
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