
 

 

Tarefa 9 professor Môa 
 
01. B 

O escambo realizado com os índios exemplificava a falta de interesse dos portugueses em investirem 
grandes capitais na exploração do espaço colonial brasileiro. Mais interessados em consolidar laços 
econômicos com o mundo oriental, Portugal  limitou-se a explorar a extensa quantidade de pau-brasil, que 
poderia ser empregado na indústria têxtil, na fabricação de embarcações e na construção de residências e 
móveis. 

 
02. D 

Apesar da imensidão do território conquistado, os portugueses pretendiam expandir suas fronteiras 
econômicas comercializando com os povos do Oriente. Quando muito, os portugueses realizavam rápidas 
expedições de exploração e reconhecimento do território brasileiro. Com o passar do tempo, o insucesso do 
comércio oriental e as sucessivas tentativas de invasão motivaram a organização das primeiras ações de 
natureza colonizadora.  

 
03. B 

A antropofagia era um ritual, característico de muitas comunidades nativas da América em seus 
enfrentamentos, e não um canibalismo, portanto dieta alimentar e pecado, como apontavam os 
colonizadores europeus. 

 
04. B 

Todo continente americano possui registro de presença humana, com datações de aproximadamente 15 mil 
anos. em território do atual Brasil, são encontrados vestígios dessa presença em sítios arqueológicos do 
litoral e interior, incluindo pinturas rupestres, cerâmicas e sambaquis (construções litorâneas em conchas 
marinhas). 

 
05. B 

As populações nativas eram diversas em línguas e tradições. Além dos troncos etnolinguísticos Tupi e 
Macro-Jê, outras culturas e línguas atuavam na América Pré-Cabralina. 

 
06. C 

Os índios foram preados pelos bandeirantes e escravizados, tiveram suas terras conquistadas pelos 
colonizadores e foram escravizados, especialmente nos engenhos de açúcar. Atualmente, são considerados 
inimputáveis pela lei geral, quando atuam em suas aldeias, mas não fora dela. Apesar do termo 
aculturação ser considerado por muitos antropólogos, inadequado, serve de critério para a atuação do 
judiciário. 

 
07. B 

A história do que foi convencionado Brasil, antecede a chegada dos portugueses. Inúmeras comunidades 
nativas já haviam desenvolvido culturas, há algum tempo estudada por antropólogos. 

 
08. A 

Produto autóctone, ou seja, de origem continental americana, a mandioca que era a base do carboidrato 
dos nativos, com as viagem atlânticas, a partir do século XVI, passou a ser cultivada e incorporada á dieta 
alimentar africana. 

 
09. E 

Como a expansão marítima portuguesa objetiva o desenvolvimento de um comércio internacional, o 
achado de terras americanas não atraiu de início,  grande atenção lusitana. já que os nativos não 
produziam excedentes comercializáveis, concentrando os portugueses, então, seus esforços na exploração 
de domínios orientais. 

 
10. A 

A igreja esteve interessada na catequese dos nativos, através das várias ordens, com destaque para a 
Companhia de Jeseus. Nesse processo valeram-se do trabalho dos catequizados, em diversas atividades 
econômicas, como engenho e extração de " drogas do sertão". 

 
 


