
 

 

Lista História Moa 3º ano Olimpo Março 2020 
 
01. No século XVI, a conquista e ocupação da América pelos espanhóis: 

a) desestimulou a economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio de comércio 
b) contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena, concentrada nas áreas de 

mineração 
c) eliminou a participação do Estado nos lucros obtidos e beneficiou exclusivamente a iniciativa privada 
d) dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista 
e) impôs o domínio político e econômico dos criollos 

 
02. A administração colonial hispânica estava centralizada de forma a permitir o controle da Coroa sobre seus 

territórios americanos. O órgão máximo da política administrativa colonizadora da Monarquia Espanhola era 
denominado de: 
a) casa de contratação 
b) audiência 
c) consulado 
d) “pueblo” 
e) Conselho Real e Supremo das Índias. 

 
03. É correto afirmar que, a colonização espanhola: 

a) fundamentou-se na divisão da colônia em vice-reinos diretamente ligados à Espanha, onde estavam 
sediadas a Casa de Contratação e o Conselho das Índias 

b) utilizou quase que exclusivamente a mão-de-obra negra, devido ao fato de a população indígena ter 
sido dizimada durante a conquista 

c) desenvolveu nas colônias uma produção diversificada, produzindo-se manufaturas na região 
setentrional e algodão na região meridional 

d) baseou-se nas culturas tropicais de exportação, nos minifúndios e na mão-de-obra servil 
e) criou uma organização administrativa centralizada com sede em Lima 

 
04. Para reafirmar a autoridade espanhola no continente, os espanhóis criaram os adelantados. Os adelantados 

eram: 
a) contratos que permitiam uma exploração temporária no novo continente 
b) parceria entre governo espanhol e nativos rebelados contra a Espanha 
c) conquistadores espanhóis com a missão de dominar a região em nome da Coroa espanhola 
d) conquistadores espanhóis com a missão de fortalecer a escravidão na América Espanhola 

 
05. “Podemos dar conta boa e certa que em quarenta anos, pela tirania e ações diabólicas dos espanhóis, 

morreram injustamente mais de doze milhões de pessoas…” (Bartolomé de Las Casas, 1474 – 1566) 
“A espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem.” (Pablo Neruda, 1904 – 1973) 
As duas frases lidas colocam como causa da dizimação das populações indígenas a ação violenta dos 
espanhóis durante a Conquista da América. Pesquisas históricas recentes apontam outra causa, além da já 
indicada, que foi: 
a) a incapacidade das populações indígenas em se adaptarem aos padrões culturais do colonizador. 
b) o conflito entre populações indígenas rivais, estimulado pelos colonizadores. 
c) a passividade completa das populações indígenas, decorrente de suas crenças religiosas. 
d) a ausência de técnicas agrícolas por parte das populações indígenas, diante de novos problemas 

ambientais. 
e) a série de doenças trazidas pelos espanhóis, como varíola, tifo e gripe, para as quais as populações 

indígenas não possuíam anticorpos. 
 
06. As duas principais atividades econômicas que Portugal e Espanha incentivaram na América, no início da 

colonização, foram, respectivamente: 
a) cacau na América portuguesa e a mineração da prata e do ouro na América Espanhola 
b) a mineração na América Portuguesa e a monocultura do tabaco na América Espanhola 
c) a monocultura da cana de açúcar na América portuguesa e a pecuária na América Espanhola 
d) a monocultura da cana de açúcar na América portuguesa e a mineração de ouro e de prata na América 

Espanhola 
e) a monocultura do algodão na América portuguesa e a pecuária na América Espanhola 
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07. Considere o texto abaixo, de G. F. de Oviedo, que relata o estabelecimento do império espanhol na 
América, no livro L’ Histoire des Indies, publicado no ano de 1555. 
“O almirante Colombo encontrou, quando descobriu esta ilha Hispaniola, um milhão de índios e índias (…) 
dos quais, e dos que nasceram desde então, não creio que estejam vivos, no presente ano de 1535, 
quinhentos, incluindo tanto crianças como adultos (…). Alguns fizeram esses índios trabalhar 
excessivamente. Outros não lhes deram nada para comer como bem lhes convinha. Além disso, as pessoas 
dessa região são naturalmente tão inúteis, corruptas, de pouco trabalho, melancólicas, covardes, sujas, de 
má condição, mentirosas, sem constância e firmeza(…). Vários índios, por prazer e passatempo, deixaram-
se morrer com veneno para não trabalhar. Outros se enforcaram pelas próprias mãos. E quanto aos outros, 
tais doenças os atingiram que em pouco tempo morreram (…). Quanto a mim, eu acreditaria antes que 
Nosso Senhor permitiu, devido aos grandes, enormes e abomináveis pecados dessas pessoas selvagens, 
rústicas e animalescas, que fossem eliminadas e banidas da superfície terrestre. 

Apud ROMANO, Ruggiero. Mecanismos da Conquista Colonial. São Paulo: Perspectiva, 1973, p. 76 
Considerando o contexto histórico, pode-se afirmar que o texto de Oviedo representa 
a) o pensamento singular de um ideólogo extremista do absolutismo espanhol, em oposição ao sistema 

do Real Padroado e suas repercussões na América colonial. 
b) a posição de um intelectual cristão renascentista que busca denunciar o caráter semifeudal da 

expansão ultramarina ibérica, sintetizado na figura de Colombo. 
c) uma justificativa, de fundo religioso moral, para o genocídio decorrente da exploração colonial, cujos 

pressupostos são correntes no universo cultural europeu da época. 
d) uma defesa, em termos racistas e preconceituosos, dos massacres promovidos pelos primeiros colonos 

espanhóis, que agiam contra os interesses econômicos do Estado Absolutista. 
e) uma visão irônica, de caráter naturalista e raciológico, a respeito da inutilidade da violência praticada 

pelos colonizadores civis espanhóis no chamado período da Conquista. 
 
08. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de três áreas com características diversas na 

América do Norte. Com relação às chamadas “colônias do sul” é correto afirmar que: 
a) baseava-se, sobretudo, na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações comerciais 

com as novas colônias do Norte e com o Caribe. 
b) baseava-se numa forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um conjunto de 

obrigações em relação aos grandes proprietários de terras. 
c) baseava-se numa economia escravista voltada principalmente para o mercado externo de produtos, 

como o tabaco e o algodão. 
d) consolidou-se como o primeiro grande polo industrial da América com a transferência de diversos 

produtores de tecidos vindos da região de Manchester. 
e) caracterizou-se pelo emprego de mão de obra assalariada e pela presença da grande propriedade 

agrícola monocultora. 
 
09. Sobre a colonização inglesa nas colônias da América do Norte, é correto afirmar que: 

a) no conjunto das treze colônias, o modelo de colonização baseava-se na produção tropical voltado para 
a exportação. 

b) as colônias do norte produziam artigos tropicais, utilizavam a mão de obra escrava e, por isso, são 
identificadas como colônias de exploração. 

c) as colônias do sul, por apresentarem um clima semelhante ao europeu, produziam gêneros de 
subsistência em pequenas propriedades e utilizavam mão de obra livre. 

d) as colônias de povoamento foram colonizadas por europeus que fugiam das perseguições religiosas em 
busca de uma nova pátria. 

e) tanto as colônias do sul, quanto as do norte, tinham a mesma estrutura econômica, política e social. 
 
10. Durante a colonização, subjugados os nativos, os europeus montaram estruturas de dominação e 

exploração nas Américas Hispânica, Portuguesa e Inglesa, que em muitos aspectos apresentavam 
diferenças entre si. Sobre o tema, é correto afirmar 
a) Nas Colônias Inglesas do Norte estabeleceu-se uma economia fundada em três pilares: a monocultura, 

a grande propriedade rural e a mão de obra escrava. 
b) A dominação inglesa, embora tenha elementos semelhantes aos da dominação portuguesa (a 

"plantation" de algodão no sul), possibilitou que famílias imigrassem em massa para a América em 
face dos problemas políticos e religiosos na metrópole. 

c) A Inglaterra utilizou os princípios do liberalismo político e econômico para governar as Treze Colônias 
americanas. 

d) A dominação espanhola implantou-se a partir de grandes unidades agrícolas de exportação. 
e) A colonização portuguesa teve como base pequenas unidades de produção diversificadas. 
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Gabarito 
 
01. d 

A historiografia tradicional enfatiza a ideia de extermínio (dizimação, extermínio)  físico e cultural, como 
aponta a alternativa d. A historiografia moderna, considera que nem o nativo, nem sua cultura, foram de 
todo exterminados, já que foram utilizados como mão-de-obra pelos colonizadores, além de terem resistido 
culturalmente, preservando de forma sincrética e ressignificada, suas tradições. 
 

02. d 
O Real e Supremo Conselho das Indias, Ligava o rei, através de altos funcionários da referida instituição, 
aos domínios territoriais da coroa, na américa, África e Ásia, garantindo o papel intervencionista e 
centralizador do Estado, na exploração de tais territórios. 
 

03. a 
Em razão da extensão de seus dominínios colonias na América, a Espanha optou pela divisão em quatro 
Vice-Reinados (Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Prata), objetivando-se assim, um maior rigor 
fiscalista. Desta forma, na metrópole, concentravam-se as instituições ligadas à coroa para a administração 
de seus domínios ultramarinos. A principal era O Real e Supremo Conselho das Índias e ele ligado, a Casa 
de Contratação, para emitir contratos e concessões para o mundo colonial. 
 

04. c 
Os adelantados, ou seja, os que adiantam-se, eram espécies de expedicionários, que atuavam em nome da 
coroa achando novas riquezas. De espírito aventureiro, eram premiados pela coroa por seus préstimos. 
 

05. e 
As pestes foram particularmente danosas, já que o Novo Mundo estava "descolado" dos antigos continentes 
e sua população não eram minimamente imunes a elas. Tais pestes reduziram a população de certas 
comunidades ameríndias, tendo dizimadas outras. 
 

06. d 
Enquanto Portugal desenvolveu uma colonização de base agrícola e agromanufatureira nos dois primeiros 
séculos, a Espanha dedicou-se principalmente à extração de prata e ouro. prevaleceu respectivamente, o 
trabalho compulsório do elemento africano e do nativo. 
 

07. c 
Os leigos e clérigos, sem a consideração da alteridade, mas tomados de etnocentrismo, produziram 
narrativas que buscaram legitimar todo tipo de violência com que trataram os povos nativos da América, 
destacando-se nestas narrativas, o elemento religioso. 
 

08. c 
Em função do clima mais quente, comparado ao da Nova Inglaterra (colônia do norte), as companhias 
inglesas de comércio, incentivaram a formação de Plantations de tabaco, algodão e índigo, cultivados com 
uso trabalho escravo africano. 
 

09. d 
Distintamente das razões da colonização ibérica, a colonização inglesa teve início, a partir da perspectiva 
de puritanos (calvinistas) ingleses, perseguidos pela coroa anglicana, de estabelecerem-se  na América, 
com objetivo de professarem com liberdade, sua fé. 
 

10. b 
As razões e forma de colonização da parte norte das Treze Colônias Inglesas, diferencim-se das demais 
colonizações da América, já que os puritanos foram considerados inimigos da dinastia Stuart, por 
criticarem o anglicanismo, religião oficial do Estado. 
 

 


