
 

 

Tarefa 9 professor Môa 
 
01. Apesar dos exageros e incorreções, a Lettera de Américo Vespúcio para Piero Soderini com certeza 

continha várias passagens verídicas. Uma delas é o trecho no qual, referindo-se à sua primeira viagem ao 
Brasil, realizada entre maio de 1501 e julho de 1502, Vespúcio afirma: 'Nessa costa não vimos coisa de 
proveito, exceto uma infinidade de árvores de pau-brasil (...) e já tendo estado na viagem bem dez meses, 
e visto que nessa terra não encontrávamos coisa de metal algum, acordamos despedirmo-nos dela.' Deve 
ter sido exatamente esse o teor do relatório que Vespúcio entregou para o rei D. Manoel, em julho de 
1502, logo após desembarcar em Lisboa, ao final de sua primeira viagem sob bandeira portuguesa. O 
diagnóstico de Vespúcio selou o destino do Brasil pelas duas décadas seguintes. Afinal, no mesmo instante 
em que era informado pelo florentino da inexistência de metais e de especiarias no território descoberto 
por Cabral, D. Manoel concentrava todos os seus esforços na busca pelas extraordinárias riquezas do 
Oriente. (BUENO, Eduardo. Náufragos, traficantes e degredados: as primeiras expedições ao Brasil. Rio de 
Janeiro: Editora Objetiva, 1998, p. 65.) 
A descoberta do Brasil não alterou os rumos da expansão portuguesa voltada prioritariamente para o 
Oriente, o que explica as características dos primeiros anos da colonização brasileira, entre as quais se 
inclui o (a): 
a) caráter militar da ocupação, visando à defesa das rotas atlânticas; 
b) escambo com os indígenas, garantindo o baixo custo da exploração; 
c) abertura das atividades extrativas da colônia a comerciantes das outras potências europeias; 
d) migração imediata de expressivos contingentes de europeus e africanos para a ocupação do território; 
e) exploração sistemática do interior do continente em busca de metais preciosos. 

 
02. "De começo, e fosse qual fosse, após a exploração cabralina, a importância dos conhecimentos geográficos 

sobre o Brasil, o interesse de D. Manuel pelos seus novos territórios da América foi, ao que parece, mais de 
ordem estratégica que econômica." 

(CORTESÃO, Jaime. Os descobrimentos portugueses, p. 1086, citado em MORAES, Antonio Carlos Robert. Bases da formação 
territorial do Brasil. São Paulo: HUCITEC, 2000, p. 174.) 

Segundo o historiador português, Jaime Cortesão, no início do século XVI, a importância econômica dada à 
América pelo Estado português foi de ordem estratégica. Isto, porque: 
a) apesar de terem sido encontrados imediatamente metais preciosos no território, os portugueses não 

tinham maior interesse neles; 
b) as comunidades indígenas do litoral sul da América eram hostis a qualquer contato com os 

portugueses, o que impediu o desenvolvimento de atividades econômicas na região; 
c) a extensão do litoral e o clima tropical impediam o desenvolvimento de atividades econômicas que 

permitissem a produção de bens valorizados na Europa; 
d) o interesse português estava voltado para o Oriente, e o controle do litoral sul da América deveria 

garantir, fundamentalmente, o monopólio da navegação da rota do Cabo; 
e) a instalação de feitorias que estimulassem o plantio, pelas comunidades indígenas, do pau-brasil, 

produto valorizado no mercado europeu e, por isso, gerador de lucros para o Estado português. 
 
03. É CORRETO afirmar que a prática da antropofagia entre algumas tribos indígenas brasileiras se devia: 

a) ao barbarismo daqueles povos, que não possuíam religião ou normas morais capazes de refrear seus 
instintos. 

b) à crença de que, ao devorarem os inimigos, os índios estariam incorporando suas virtudes e 
qualidades. 

c) à influência dos conquistadores europeus, uma vez que os índios procuravam responder à crueldade 
dos brancos. 

d) a uma estratégia de apavorar os adversários, que ficavam com medo de combater os antropófagos. 
 
04. O que é atualmente o território brasileiro está repleto de testemunhos arqueológicos, que guardam 

importantes evidências da história da colonização humana em nosso continente. 
GASPAR, Madu. A arte rupestre no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003, p. 7. 

Sobre essa realidade, analise as afirmações seguintes: 
I. A presença do homem na América do Sul só se deu com a chegada dos europeus, no século XVI. 
II. Uma das marcas da presença humana no Brasil pré-cabralino são os monumentais sambaquis do 

litoral. 
III. Os sítios arqueológicos com vestígios dos caçadores que iniciaram a ocupação da América do Sul 

inexistem na faixa litorânea brasileira. 
IV. Há sítios arqueológicos de inúmeras aldeias de grupos ceramistas dispersos por todo o país. 
V. A arte rupestre é um dos grandes legados culturais dos povos pré-cabralinos. 



Avaliação Produtiva 
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Estão CORRETAS 
a) I, III e V. 
b) II, IV e V. 
c) II, III e IV. 
d) I, III e IV. 
e) III, IV e V. 

 
05. Com relação às populações indígenas brasileiras, NÃO é correto afirmar: 

a) para praticar a agricultura, os tupis derrubavam árvores e faziam a queimada, técnica que seria 
posteriormente incorporada pelos colonizadores. 

b) quando os europeus chegaram aqui, encontraram uma população ameríndia homogênea em termos 
culturais e lingüísticos, distribuída ao longo da costa e da bacia dos Rios Paraná-Paraguai. 

c) ao longo do período colonial, em várias ocasiões os aimorés, tupis, xavantes, tupiniquins, tapuias e 
terenas uniram-se para enfrentar os invasores europeus. 

d) feijão, milho, abóbora e mandioca eram plantados pelas nações indígenas, sendo que a farinha de 
mandioca tornou-se um alimento básico na Colônia. 

e) uma forma de resistência dos índios à presença do homem branco consistiu no seu contínuo 
deslocamento, para regiões cada vez mais pobres. 

 
06. Ao longo da História do Brasil, as populações indígenas foram sendo empurradas para o interior, 

assimiladas ou exterminadas pelos conquistadores. Apesar da legislação em defesa dos direitos indígenas, 
a questão do índio aborda, com seriedade, um dos problemas mais graves da nossa sociedade. Sobre a 
sociedade indígena brasileira, analise as afirmativas a seguir: 
I. O indígena é julgado, como qualquer brasileiro, pelo Código Penal e pelo Código Civil em vigor. O critério 

será estabelecido caso a caso, dependendo da análise do juiz sobre o grau de “aculturação” do índio. 
II. O bandeirismo e o ciclo da mineração fizeram os índios serem expulsos de suas terras, escravizados e 

perseguidos pelos bandeirantes. 
III. Os índios brasileiros, na fase pré-cabralina, encontravam-se em diferentes estágios de 

desenvolvimento cultural. 
IV. A mão de obra indígena nunca foi valorizada nem utilizada na produção açucareira por ser considerada 

incapaz e inadequada. 
Está CORRETO o que se afirma em 
a) I, II e IV. 
b) II, III e IV. 
c) I, II e III. 
d) III e IV. 
e) II e IV. 

 
07. Leia com atenção. 

“O Brasil é uma criação recente. Antes da chegada dos europeus (...) essas terras imensas que formam 
nosso país tiveram sua própria história, construída ao longo de muitos séculos, de muitos milhares de 
anos. Uma história que a Arqueologia começou a desvendar apenas nos últimos anos.” 

Norberto Luiz Guarinello. Os primeiros habitantes do Brasil. A arqueologia pré-histórica no Brasil. São Paulo: Atual, 2009 
(15ª edição), p. 6 

O texto acima afirma que 
a) o Brasil existe há milênios, embora só tenham surgido civilizações evoluídas em seu território após a 

chegada dos europeus.    
b) a história do que hoje chamamos Brasil começou muito antes da chegada dos europeus e conta com a 

contribuição de muitos povos que aqui viveram.    
c) as terras que pertencem atualmente ao Brasil são excessivamente grandes, o que torna impossível 

estudar sua história ao longo dos tempos.    
d) a Arqueologia se dedicou, nos últimos anos, a pesquisar o passado colonial brasileiro e seu vínculo com 

a Europa.    
e) os povos indígenas que ocupavam o Brasil antes da chegada dos europeus, foram dizimados pelos 

conquistadores portugueses.    
 
08. O processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da 

chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a 
produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar-comum em todo o território da colônia 
portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha 
atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. 

BEZERRA, N. R.Escravidão, farinha e tráfico atlântico: um novo olhar sobre as relações entre o Rio de Janeiro e Benguela (1790-1830).  
Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente a 
a) difusão de hábitos alimentares. 
b) disseminação de rituais festivos. 
c) ampliação dos saberes autóctones. 
c) apropriação de costumes guerreiros. 
d) diversificação de oferendas religiosas. 
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09. Erro de português 
Quando o português chegou 
Debaixo duma bruta chuva 
Vestiu o índio 
Que pena! 
Fosse uma manhã de sol 
O índio tinha despido 
O português 

(Oswald de Andrade. "Poesias reunidas". 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972) 
Sobre o contexto histórico em que se insere o fenômeno que os versos identificam é correto afirmar que 
a) a descoberta de metais preciosos favoreceu o estabelecimento das primeiras relações econômicas 

entre portugueses e indígenas. 
b) a agressividade demonstrada pelos nativos despertou o interesse metropolitano pela ocupação efetiva 

das novas terras. 
c) a conquista da América pelos portugueses contribuiu para o crescimento demográfico da população 

indígena no Brasil. 
d) no chamado período pré-colonial, o plantio e a exploração do pau-brasil incentivaram o tráfico 

africano. 
e) apesar de ter tomado posse da terra em nome do rei de Portugal, o interesse da monarquia estava 

voltado para o Oriente. 
 
10. Não, é nossa terra, a terra do índio. Isso que a gente quer mostrar pro Brasil: gostamos muito do Brasil, 

amamos o Brasil, valorizamos as coisas do Brasil porque o adubo do Brasil são os corpos dos nossos 
antepassados e todo o patrimônio ecológico que existe por aqui foi protegido pelos povos indígenas. 
Quando Cabral chegou, a gente o recebeu com sinceridade, com a verdade, e o pessoal achou que a gente 
era inocente demais e aí fomos traídos: aquilo que era nosso, que a gente queria repartir, passou a ser 
objeto de ambição. Do ponto de vista do colonizador, era tomar para dominar a terra, dominar nossa 
cultura, anulando a gente como civilização. 

(Revista "Caros Amigos". ano 4. no. 37. Abril/2000. p. 36). 
Considere as afirmações adiante sobre o papel da Igreja no processo de colonização. 
I. Várias ordens religiosas atuaram na catequização dos índios brasileiros: franciscanos, carmelitas, 

beneditinos e, principalmente, jesuítas. 
II. As ordens religiosas acumularam, gradativamente, um considerável patrimônio econômico, para o qual 

a mão-de-obra indígena foi fundamental. 
III. A expansão do catolicismo não contou com o apoio da Coroa Portuguesa, que mantinha com a Igreja o 

regime de padroado. 
IV. A Inquisição não chegou a atuar no Brasil Colônia, uma vez que o grande sincretismo existente 

impedia o estabelecimento de dogmas. 
São corretas SOMENTE  
a) I e II  
b) II e III  
c) III e IV  
d) I, II e IV  
e) I, III e IV 


