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Q.01 (UNICAMP SP/2020) - Na América Portuguesa do século XVI, a 
política europeia para os indígenas pressupunha também a existência 
de uma política indígena frente aos europeus, já que os Tamoios e os 
Tupiniquins tinham seus próprios motivos para se aliarem aos 
franceses ou aos portugueses. 

 
(Adaptado de Manuela Carneiro da Cunha, Introdução a uma história 

indígena.São Paulo: Companhia das Letras/Fapesp, 1992, p. 18.) 

 
Com base no excerto e nos seus conhecimentos sobre os primeiros 
contatos entre europeus e indígenas no Brasil, assinale a alternativa 
correta. 
A) A população ameríndia era heterogênea e os conflitos entre 

diferentes grupos étnicos ajudaram a definir, de acordo com suas 
próprias lógicas e interesses, a dinâmica dos seus contatos com os 
europeus. 

B) O fato de Tamoios e Tupiniquins serem grupos aliados contribuiu 
para neutralizar as disputas entre franceses e portugueses pelo 
controle do Brasil, pelo papel mediador que os nativos exerciam. 

C) Os indígenas, agentes de sua história, desde cedo souberam 
explorar as rivalidades entre os europeus e mantê-los afastados 
dos seus conflitos interétnicos, anulando o impacto da presença 
portuguesa. 

D) As etnias indígenas viviam em harmonia umas com as outras e em 
equilíbrio com a natureza. Esse quadro foi alterado com a chegada 
dos europeus, que passaram a incentivar os conflitos interétnicos 
para estabelecer o domínio colonial. 

 
Q.02 (UNESP SP/2019) - O dia em que o capitão-mor Pedro Álvares 
Cabral levantou a cruz [...] era a 3 de maio, quando se celebra a 
invenção da Santa Cruz em que Cristo Nosso Redentor morreu por nós, 
e por esta causa pôs nome à terra que se encontrava descoberta de 
Santa Cruz e por este nome foi conhecida muitos anos. Porém, como o 
demônio com o sinal da cruz perdeu todo o domínio que tinha sobre os 
homens, receando perder também o muito que tinha em os desta 
terra, trabalhou que se esquecesse o primeiro nome e lhe ficasse o de 
Brasil, por causa de um pau assim chamado de cor abrasada e 
vermelha com que tingem panos [...]. 

 
(Frei Vicente do Salvador, 1627. Apud Laura de Mello e Souza. 

O Diabo e a Terra de Santa Cruz, 1986. Adaptado.) 

 
O texto revela que 
A) a Igreja católica defendeu a prática do extrativismo durante o 

processo de conquista e colonização do Brasil. 
B) um esforço amplo de salvação dos povos nativos do Brasil orientou 

as ações dos mercadores portugueses. 
C) os nomes atribuídos pelos colonizadores às terras do Novo Mundo 

sempre respeitaram motivações e princípios religiosos. 
D) o objetivo primordial da colonização portuguesa do Brasil foi 

impedir o avanço do protestantismo nas terras do Novo Mundo. 
E) uma visão mística da colonização acompanhou a exploração dos 

recursos naturais existentes nas terras conquistadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q.03 - Embora crítico do “índio de lata de goiabada” do romantismo 
brasileiro, Oswald de Andrade teve pouco ou nenhum contato com a 
cultura ameríndia; seus índios são frutos da leitura dos relatos de 
viajantes e documentos da era colonial, além de antropólogos europeus 
em voga na época. No conhecido epigrama do Manifesto antropófago 
de 1928 − “Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha 
descoberto a felicidade” − não é difícil detectar o eco do relato feito 
pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, no qual este atesta o caráter 
pacífico e receptivo dos nativos: “certamente essa gente é boa e de bela 
simplicidade”. 
 

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos.São Paulo: Companhia das 
Letras, 2016, p.155) 

 
No processo de descoberta e conquista com vistas à ocupação do 
território brasileiro, os portugueses se depararam com 
A) a diversidade indígena que se traduzia na existência de diversas 

culturas, línguas e formas de organização social, e na resistência à 
colonização e à catequização, manifestadas no grande número de 
conflitos e na necessidade de negociação e alianças por parte de 
portugueses. 

B) o predomínio de tribos caçadoras e coletoras, nômades, que 
mudaram drasticamente seu modo de vida para sedentário, logo 
após entrarem em contato com as técnicas de agricultura trazidas 
pelos colonizadores. 

C) a cordialidade dos nativos, que reconheceram a superioridade do 
homem branco ao constatarem a tecnologia das embarcações e 
das armas de fogo, assumindo uma postura amigável que facilitou a 
instalação pacífica dos primeiros núcleos de povoamento. 

D) a presença de muitos brancos europeus, desterrados ou náufragos, 
que haviam se convertido em caciques indígenas ou autoridades 
locais, promovendo práticas de escambo com piratas espanhóis e 
ingleses, que precisaram ser toleradas pela Coroa portuguesa. 

E) a densidade populacional alta na faixa litorânea, em função da farta 
exploração da pesca e da facilidade das tribos do litoral em 
trocarem seus excedentes de alimentos, por meio da navegação 
marítima, em contraste com a população escassa e rarefeita no 
interior do território. 

 
Q.04 (UniRV GO/2019) - A oficialização da existência do território 
brasileiro em 1500 não deu início imediato à colonização. O período 
entre esse evento e o início da colonização efetiva na década de 1530 é 
chamado de período Pré-Colonial. A respeito desse período, assinale V 
(verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
A) Os conflitos entre portugueses e franceses dominaram o período 

inicial do Brasil, que foi tomado pelos portugueses dos 
colonizadores franceses. O protagonismo francês na ocupação 
brasileira foi fundamental para a resistência dos nativos aos 
interesses portugueses. 

B) O Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo entre as grandes 
potências católicas do mundo: França, Portugal e Espanha. Na 
determinação do tratado, a América cabia aos espanhóis, a África 
aos franceses e a Ásia aos portugueses. Porém os portugueses 
invadiram o Brasil e a África, desrespeitando o tratado para formar 
seu império. 

C) A exploração do pau-brasil por portugueses e franceses marcou 
todo o período colonial e gerou um forte enfrentamento entre 
europeus e indígenas, resultando no extermínio militar de várias 
tribos indígenas para abrir espaço para a extração da valiosa 
madeira. 

D) O início efetivo da colonização adotou o sistema de capitanias 
submissas a um governo geral. Essa estrutura foi adotada na 
América Portuguesa a fim que combater os indígenas que lutavam 
em defesa das matrizes de pau-brasil, e só o permitiram após muita 
morte e violência.  
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Q.05 (USP/2015)    
 

 
 
A respeito da imagem acima, que reproduz um quadro de Victor 
Meirelles, é correto afirmar que ela representa  
A) a descoberta do Brasil no século XV, em uma concepção 

profundamente religiosa, típica da Ditadura Militar.  
B) os primórdios da presença europeia no Brasil, em uma concepção 

romântica de exaltação da nacionalidade, típica do século XIX.  
C) a união entre brancos, negros e indígenas no Brasil, em uma 

concepção modernista, típica das primeiras décadas do século XX.  
D) a destruição das populações indígenas a partir do século XVI, em 

uma concepção crítica, típica de finais do século XIX.  
E) a união das populações brasileiras contra as invasões holandesas 

do século XVII, em uma concepção acadêmica, típica da segunda 
metade do século XVIII. 

 
RESPOSTA 

 
Q.01 A 
 
Q.02 E 
Comentário: O misticismo com o qual o frei Vicente do Salvador aborda 
a transição do nome de Terra de  Santa Cruz para Brasil é perceptível 
quando alega que a firme determinação de Cabral (branco, europeu, 
católico e comandante da expedição) fez com que assim “o demônio 
com o sinal da cruz perdeu todo o domínio que tinha sobre os 
homens”. Mas (O demônio) continuara a “trabalhar” para que os 
homens esquecessem a cruz ( o primeiro nome) e seduzidos por um 
pau de cor “abrasada” (vermelho = inferno) e ,então, o nome Brasil 
 
Q.03 A 
 
Q.04  FFFF      
Comentário: todas as afirmativas são erradas, entenda abaixo porque.  
A) Os colonizadores não eram os franceses e, sim, pelo Tratado de 

Tordesilhas, os portugueses 
B) A divisão dá-se entre Portugal e Espanha, a França é preterida 

neste processo. 
C) A exploração do pau Brasil durante a colonização tornou-se algo 

residual e secundário. Quanto ao conflito entre portugueses e 
franceses eles são, esporádicos, durante o período pré-colonial e a 
invasão francesa entre 1555 e 1567 termina com expulsão 
definitiva destes por Mem de Sá. 

D) O Regimento Geral (1548) que institui o Sistema de Governo Geral 
ocorre apenas 14 anos após a adoção das capitanias e o centro das 
preocupações não era o combate aos índios. 

 
Q.05 B 
 

 


