
 

 

Tarefa 10 professor Moa 
 
Livro1 Frente C Páginas 553 e 554 Exercícios de Aprofundamento 1,3,4,7 e 9 
 
Gabaritos e Resoluções 
 
01.  

c) Sesmarias eram lotes de considerável extensão fundiária, concedidos pela coroa ou por seus vassalos, 
aos colonizadores da América Portuguesa. As sesmarias representam nas raizes históricas da atual 
estrutura latifundiária brasileira, bem como dos conflitos sociais  pela terra, uma vez que, nenhuma 
iniciativa de reforma agrária foi contundente, no sentido de sua substituição pelo minifúndio. 

 
03.  

a) Os índios tornaram-se elementos de catequese dos jesuítas. Apesar da constituição das missões ou 
reduções, visando a atividade de catequese, que inluía a alfabetização do nativo na língua geral, este 
não deixou de ser escravizado por colonos. Somente na segunda metade do século XVIII, uma lei 
proibiu a escravização indígena, visando seu empenho na ocupação de legitimação do território em 
nome da coroa. Já na constituição de 1988, foi estabelicido compromisso do Estado na demarcação das 
terras indígenas. 

 
04.  

01 - Os colonizadores afirmaram sua visão europeia de mundo e de homem, desconsiderando as 
características e especificidades das culturas pré-colombianas. 
02 - Partindo da narrativa do conquistador espanhol, os nativos não tiveram perdas, mas ganhos, 
sobretudo em relação ao conhecimento e técnicas europeias. 
04 - A Companhia de Jesus, foi a principal congregação da Igreja Católica, na missão de catequese dos 
nativos, impondo a eles um modelo de mundo mais europeu, subtraindo parte de suas tradições culturais. 

 
07.  

e) O autor entende que, a colonização portuguesa, fundamentada na propriedade de terras e de gentes, 
deu origem a uma sociedade basicamente dividida em senhores e escravos, com pouca importância 
para os elemntos intermediários, como homens livres pobres. 

 
09.  

b) o autor utiliza-se de justificativas da tradicional e moderna historiografia, para justificar o predomínio 
do trabalho escravo negro de origem africana, uma vez que aponta a resistência do indígena e a 
importância do comércio negreiro, simultâneamente. 

 


