
 

 

Tarefa 11 professor Moa 
 
01. A História da Alimentação, a partir do conceito de cultura material, contribui para a compreensão das 

práticas e representações sociais. Assim, o alimento revela-se uma importante categoria para a análise das 
rupturas e continuidades históricas, visto que ele expressa aspectos da dinâmica social. Deste modo, e 
considerando a História da Alimentação no período do Brasil Colonial, é possível afirmar que: 
a) O pão, devido ao seu preço acessível, era a base da alimentação das camadas populares da sociedade 

colonial. 
b) Peixes secos e embutidos, como o salame, eram muito consumidos pelos tropeiros. 
c) Devido à popularidade de seu consumo, o café foi alçado à condição de “bebida nacional”. 
d) Em função do seu valor elevado, a cana e seus derivados eram produtos consumidos apenas pelas 

elites coloniais. 
e) O trio feijão, carne-seca e farinha constituía a base do cardápio nacional durante o período colonial. 

 
02.  

TEXTO I 
Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como “os brasis”, ou 

“gente brasília” e, ocasionalmente no século XVII, o termo “brasileiro” era a eles aplicado, mas as 
referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos “negro da 
terra” e “índios” eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. 

 
SCHWARTZ, S. B. Gente da terra braziliense da nação. Pensando o Brasil: a construção de um povo. In: MOTA, C. G. (Org.). Viagem 

incompleta: a experiência brasileira (1500-2000). São Paulo: Senac, 2000 (adaptado). 
 
TEXTO II 

Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados 
pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, 
espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões terminaram por denominar da mesma forma povos tão 
díspares quanto os tupinambás e os astecas. 

SILVA, K. V.; SILVA, M. H. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2005. 
 
Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus, durante o período 
analisado, são reveladoras da: 
a) concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. 
b) percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. 
c) compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. 
d) transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. 
e) visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. 

 
03. 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). 
Disponível em: www.bn.br. Acesso em: 20 ago. 2014 (adaptado). 

 
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. 
d) apropriação de costumes guerreiros. 
e) diversificação de oferendas religiosas. 

 
04. Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil colonial. A palavra 

tropeiro vem de "tropa" que, no passado, se referia ao conjunto de homens que transportava gado e 
mercadoria. Por volta do século XVIII, muita coisa era levada de um lugar a outro no lombo de mulas. O 
tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, cujo auge foi a exploração de ouro em Minas Gerais 
e, mais tarde, em Goiás. A extração de pedras preciosas também atraiu grandes contingentes 
populacionais para as novas áreas e, por isso, era cada vez mais necessário dispor de alimentos e produtos 
básicos. A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, farinha, pimenta-do-reino, 
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café, fubá e coité (um molho de vinagre com fruto cáustico espremido). Nos pousos, os tropeiros comiam 
feijão quase sem molho com pedaços de carne de sol e toucinho, que era servido com farofa e couve 
picada. O feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira e recebe esse nome porque era 
preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. 

Disponível em http://www.tribunadoplanalto.com.br.  
 

A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada à 
a) atividade comercial exercida pelos homens que trabalhavam nas minas. 
b) atividade culinária exercida pelos moradores cozinheiros que viviam nas regiões das minas. 
c) atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadorias.  
d) atividade agropecuária exercida pelos tropeiros que necessitavam dispor de alimentos. 
e) atividade mineradora exercida pelos tropeiros no auge da exploração do ouro. 

 
05. Os indígenas foram também utilizados em determinados momentos, e sobretudo na fase inicial [da 

colonização do Brasil]; nem se podia colocar problema nenhum de maior ou melhor “aptidão” ao trabalho 
escravo (...). O que talvez tenha importado é a rarefação demográfica dos aborígines, e as dificuldades de 
seu apresamento, transporte, etc. Mas na “preferência” pelo africano revela-se, mais uma vez, a 
engrenagem do sistema mercantilista de colonização; esta se processa num sistema de relações tendentes 
a promover a acumulação primitiva de capitais na metrópole; ora, o tráfico negreiro, isto é, o 
abastecimento das colônias com escravos, abria um novo e importante setor do comércio colonial, 
enquanto o apresamento dos indígenas era um negócio interno da colônia. Assim, os ganhos comerciais 
resultantes da preação dos aborígines mantinham-se na colônia, com os colonos empenhados nesse 
“gênero de vida”; a acumulação gerada no comércio de africanos, entretanto, fluía para a metrópole; 
realizavam-na os mercadores metropolitanos, engajados no abastecimento dessa “mercadoria”. Esse talvez 
seja o segredo da melhor “adaptação” do negro à lavoura ... escravista. Paradoxalmente, é a partir do 
tráficonegreiro que se pode entender a escravidão africana colonial, e não o contrário.  

 

Fernando A. Novais. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial. São Paulo: Hucitec, 1979, p. 105. 
 

Nesse trecho, o autor afirma que, na América portuguesa, 
a) os escravos indígenas eram de mais fácil obtenção do que os de origem africana, e por isso a 

metrópole optou pelo uso dos primeiros, já que eram mais produtivos e mais rentáveis. 
b) os escravos africanos aceitavam melhor o trabalho duro dos canaviais do que os indígenas, o que 

justificava o empenho de comerciantes metropolitanos em gastar mais para a obtenção, na África, 
daqueles trabalhadores. 

c) o comércio negreiro só pôde prosperar porque alguns mercadores metropolitanos preocupavam-se com 
as condições de vida dos trabalhadores africanos, enquanto que outros os consideravam uma 
“mercadoria”. 

d) a rentabilidade propiciada pelo emprego da mão de obra indígena contribuiu decisivamente para que, a 
partir de certo momento, também escravos africanos fossem empregados na lavoura, o que resultou 
em um lucrativo comércio de pessoas. 

e) o principal motivo da adoção da mão de obra de origem africana era o fato de que esta precisava ser 
transportada de outro continente, o que implicava a abertura de um rentável comércio para a 
metrópole, que se articulava perfeitamente às estruturas do sistema de colonização. 

 
06. A monocultura de exportação, bem como a extração do ouro, atividades desenvolvidas com uso do 

trabalho escravo, prevaleceram na chamada América Portuguesa, entre os séculos XVI e XVIII. Entretanto, 
a sobrevivência do trabalhador escravizado somente foi possível, em razão da "Brecha Camponesa". 
Explique o que foi a "Brecha Camponesa", seu objetivo e os principais produtos cultivados. 


