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01. "Contudo tornava-se cada dia mais claro que se perderiam as terras americanas a menos que fosse 

realizado um esforço de monta para ocupá-las permanentemente. Este esforço significava desviar recursos 
de empresas muito mais produtivas do oriente". (Celso Furtado) 
Para garantir sua presença em terras americanas e contornar os gastos elevados de uma colonização, o 
governo português introduziu: 
a) o sistema de capitanias, que transferia a particulares, em troca de privilégios e terras, as despesas da 

colonização. 
b) a centralização administrativa através do governo geral. 
c) a emigração maciça de mão de obra livre para a colônia, tendo em vista seu povoamento e 

desenvolvimento interno. 
d) a criação de um sistema administrativo, totalmente original, baseado em feitorias que incrementaram 

o povoamento. 
e) o enfrentamento militar com as potências invasoras e a perda de consideráveis áreas coloniais. 

 
02. Em 1534, a Coroa portuguesa estabeleceu o regime de capitanias hereditárias no Brasil Colônia. Entre as 

funções dos donatários, podemos citar: 
a) a nomeação de funcionários e a representação diplomática. 
b) a erradicação de epidemias e o estímulo ao crescimento demográfico. 
c) a interação com os povos nativos e a repressão ao trabalho escravo. 
d) a organização de entradas e bandeiras e o extermínio dos indígenas. 
e) a fundação de vilas e cidades e a cobrança de impostos. 

 
03. O Estado português reproduziu no Brasil duas feições metropolitanas, possibilitando uma permanente 

tensão entre as forças sociais dos poderes locais e as forças de centralização do absolutismo. As 
instituições que exerciam a administração local e central no Brasil colônia eram, respectivamente: 
a) vice-reinado e capitania hereditária 
b) câmara municipal e governo geral 
c) capitania geral e província 
d) cabildo e capitania real 

 
04. Leia estes trechos de documentos: 

I. E logo os ditos procuradores dos ditos senhores reis e rainha de Castela, de Leão, de Aragão, de 
Sicília, de Granada [...] e do dito senhor rei de Portugal e Algarves [...] disseram: que visto como 
entre os ditos senhores seus constituintes há certa divergência sobre o que a cada uma das ditas 
partes pertence do que até hoje [...] está por descobrir no Mar Oceano. 

II. Irá diretamente a Bahia, e logo que chegue, deve apossar-se da cerca ou fortiflcação que havia feito o 
donatário Francisco Pereira Coutinho [...] Todavia, como consta que esse local não é dos mais 
apropriados, o estabelecimento que fizer nele será de natureza provisória - e deve escolher outro mais 
pela baía dentro [...] com que pelo tempo adiante venha a povoação a ser a cabeça de todas as 
capitanias. 

III. O modo que os Padres da Companhia tiveram sempre [...] foi ajudá-Ios assim no temporal como no 
espiritual [...] Ensinavam-Ihes os Padres todos os dias pela manhã a doutrina, esta geral, e Ihes dizem 
missa para os que a quiserem ouvir antes de irem para suas roças; depois disto ficam os meninos na 
escola, onde aprendem a ler e escrever, contar e outros bons costumes pertencentes à política cristã. 

IV. E de modo como se avier com [eles] depende ou tê-Ios bons ou maus para o serviço. Por isso é 
necessário comprar cada ano algumas peças, e reparti-Ias pelos partidos, roças, serrarias e barcas. E 
porque, comumente são de nações diversas, e uns mais boçais que outros, e de figuras muito 
diferentes, ha de fazer-se repartição com reparo e escolha, e não às cegas. 

 
Nos trechos I, II, III e IV, faz-se referência, RESPECTIVAMENTE, 
a) ao Tratado de Tordesilhas; ao estabelecimento do Governo Geral; à catequese do gentio; à escravidão 

negra. 
b) à expansão ultramarina portuguesa quatrocentista; a fundação da França Antártica; aos fundamentos 

cristãos dos colégios da América Portuguesa; à diversidade econômica do Brasil colonial. 
c) a separação do Condado Portucalense de Castela; a divisão da América Portuguesa em capitanias 

hereditárias; às escolas coloniais de primeiras letras; ao apresamento de índios tapuias. 
d) ao financiamento da frota de Colombo; à transferência da sede da América Portuguesa para o Rio de 

Janeiro; à cristianização dos negros; às reduções jesuíticas. 
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05. A solução escolhida pelo governo português ao decidir-se pela colonização do Brasil, para garantir tanto a 
posse das terras brasileiras contra a ameaça estrangeira quanto à sua valorização, foi: 
a) a proibição de que a criação de gado fosse feita no sertão, fora da área canavieira. 
b) a doação de sesmarias para a instalação de engenhos de produção açucareira. 
c) o bandeirismo de apresamento para ataque das missões jesuíticas espanholas. 
d) o estabelecimento de feitorias no litoral e a realização do escambo de pau-brasil. 
e) o estímulo à emigração de portugueses para a região mineradora. 

 
06. O sistema de capitanias hereditárias, criado no Brasil em 1534, refletia a transição do feudalismo para o 

capitalismo, na medida em que apresentava como característica: 
a) A ausência do comércio internacional, aliada ao trabalho escravo e economia voltada para o mercado 

interno. 
b) Uma economia de subsistência, trabalho livre, convivendo com forte poder local descentralizado. 
c) Ao lado do trabalho servil, uma administração rigidamente centralizada. 
d) Embora com traços feudais na estrutura política e jurídica, desenvolveu uma economia escravista, 

exportadora, muito distante do modelo de subsistência medieval. 
e) Uma reprodução total do sistema feudal, transportada para os trópicos. 

 
07. Um dos principais problemas brasileiros da atualidade é a questão da concentração da propriedade da 

terra. Os meios de comunicação de massa (rádio, televisão, jornal) trazem, todos os dias, matérias sobre 
invasões promovidas por camponeses sem terra, mas a falta de terra para quem realmente trabalha nela 
não é um problema atual. Um instrumento de distribuição de terra do período colonial que comprova a 
longa duração deste problema no Brasil é: 
a) o Regimento Geral 
b) a Carta de Sesmaria 
c) os Tratados de Saragoça 
d) o Tratado de Tordesilhas 

 
08. Em 1534, o rei D. João III ordenou que se instalassem capitanias hereditárias na colônia portuguesa da 

América. Sobre este tema, leia as proposições a seguir: 
(   ) O sistema criado por D. João III, chamado capitanias hereditárias, tinha por base a divisão do território 

colonial português da América a partir de linhas paralelas ao Equador. 
(   ) Documento muito utilizado na época, o Foral concedia apenas a posse de uma capitania hereditária a 

um capitão donatário. 
(   ) Os capitães-donatários formavam um grupo socialmente heterogêneo, composto por pessoas da 

pequena nobreza, burocratas e comerciantes ligados à coroa. 
(   ) As capitanias hereditárias formaram o primeiro conjunto de propriedades privadas da História do 

Brasil, visto que foram doadas ou vendidas pelo rei D. João III a particulares. 
 
09. Não tendo capital necessário para realizar a colonização do Brasil, pois atravessava uma série crise 

econômica, Portugal decidiu adotar o sistema de capitanias hereditárias. É correto afirmar que: 
a) as capitanias foram entregues a capitães-donatários, com o compromisso de promoverem seu 

povoamento e exploração; contudo, poucos eram os direitos e os privilégios que recebiam em troca. 
b) o sistema foi adotado devido à presença de estrangeiros no litoral, à péssima situação econômico-

financeira de Portugal e a seu sucesso nas Ilhas do Atlântico. 
c) as capitanias eram pessoais, transferíveis, inalienáveis e não podiam ser passadas para seus herdeiros. 
d) o sistema era regulamentado por dois documentos: a Carta de Doação e o Foral, sendo que na Carta 

de Doação vinham detalhados os direitos e deveres dos donatários, além dos impostos e tributos a 
serem pagos. 

e) a administração política da colônia tornou-se centralizada, assim como a da Metrópole. 
 
10. Durante o período colonial brasileiro, os forais eram documentos que estabeleciam direitos e deveres aos 

donatários. Os principais deveres e direitos, eram: 
a) respeitar o monopólio real sobre o pau-Brasil, as drogas e especiarias, pagar o dízimo sobre a renda e 

o quinto sobre o ouro. 
b) explorar o interior, desenvolver a economia canavieira e escravizar os indígenas. 
c) cobrar impostos, exercer justiça e pagar o quinto sobre os metais. 
d) respeitar os direitos aduaneiros da metrópole, conceder sesmarias e fundar povoados. 
e) aumentar a exploração do pau-Brasil, desenvolver as atividades mineradoras e catequizar os 

indígenas. 
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Gabarito 
 
01. A 

Sem reursos do próprio Estado e partindo de experiência anterior, a coroa instituiu por decreto régio, o 
sistema de capitanias hereditárias, como forma de administrar e defender os domínios portugueses, no 
novo mundo. 

 
02. E 

Com base no Foral, os donatários poderiam fundar vilas. Por sua vez, as vilas seriam administradas por 
casas de câmara e cadeia, cujos membros podiam cobrar impostos locais. 

 
03. B 

Enquanto os interesses das vilas seriam definidos pelos chamados "Homens Bons", membros das casas de 
câmara e cadeia, ou sejam, câmaras municipais, a ideia de centralização político-administrativa foi 
materializada pela criação do Governo-Geral. 

 
04. A 

Os trechos das fontes apresentadas remetem a eventos, instituições e estruturas de destaque, no projeto 
colonizador português, como o Tratado de Tordesilhas de 1494, que dividiu as terras achadas com a 
Espanha, a centralização administrativa da América portuguesa, através do Governo-Geral de 1548, a 
presença da ordem Companhia de Jesus, com objetivo missionário de catequisar os nativos pagãos, bem 
como o comércio de africanos para abatecer a colônia de trabalhadores escravizados. 

 
05. B 

Visando atrair colonos portugueses, o Foral, documento que rezava os direitos e deveres dos donatários de 
capitanias, permitia por esses a concessão de extensos lotes para o empreendimento, denominados 
sesmarias. Economicamente, a coroa viu na atividade açucareira, a saída para iniciar a colonização. 

 
06. D 

A colonização deu-se efetivamente em moldes mercantilistas, também denominado capitalismo comercial, 
com objetivos de lucro, acumulção primitiva de capitais e fortalecimento do Estado Nacional metropolitano. 

 
07. B 

A Carta de Sesmaria ofericida pela coroa ou por seus donatários, está na origem da estrutura latifundiária, 
que prevalece ainda nos dias de hoje, no Brasil. 

 
08. V F V F 

O Sistema de Capitanis Hereditárias implicou em retalhar a possessão portuguesa no Novo Mundo em 
longas faixas de terras, distribuidas horizontalmente, paralela à linha do equador. 
A concessão era feita a partir da carta de doação, podendo um único donatário adquirir mais de uma 
capitania hereditária. 
Os donatários eram de origem portuguesa, alguns fidalgos e outros ligados ao grupo mercantil. 
As capitanias hereditárias não constituiam exatamente uma propriedade privada e sim concessões da coroa 
à exploração privada de donatários 

 
09. B 

A alternativa esclarece as razões para a adoção do sistema de capitanis herditárias, como experiência 
anterior, necessidade de se defender o território e escassez de recurso da coroa. O sistma era 
politicamente descentralizado, submetido à Carta de Doação e ao Foral (direitos e deveres) e em geral 
fracassou, exceto as capitanis de são Vicente e Pernambuco. 

 
10. D 

Dentre os os direitos e deveres do donatário, estavam o de conceder sesmarias, fundar vilas, explorar a 
terra, escravizar índios, repeitar os estancos (exclusividades) da coroa e pagar determinados tributos. 
Quando estabelecido o Foral, não era desenvolvida a atividade mineradora, no interior. 

 


