
 
 

2ª Série - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março.  
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
História – Professor Admilson 

Questão 01 
"As aldeias de índios estão forçadas a entregar certa quantidade de seus membros aptos para realizar trabalhos (...), 
durante um prazo determinado. Esses índios são compensados com certa quantidade de dinheiro e destinados aos 
mais variados tipos de serviços." 
 
Esse trecho da obra de Sérgio Bagú, ECONOMIA DA SOCIEDADE COLONIAL, apresenta as condições de trabalho 
compulsório 
 
a) dos diversos grupos indígenas das áreas colonizadas por espanhóis e portugueses. 
b) dos grupos indígenas das áreas espanholas submetidos à instituição da "mita". 
c) dos grupos indígenas das áreas portuguesas submetidas às regras da "guerra justa". 
d) dos grupos indígenas das áreas agrícolas de colonização espanhola submetidos ao regime de "encomienda". 
e) dos grupos indígenas das áreas portuguesas e espanholas originários das "missões" dos jesuítas. 
Gab: B 
 
Questão 02  
A respeito dos Astecas 
 
a) Comente as características urbanas de Tenochtitlán. 
b) Por que foi fundamental para os espanhóis construir a cidade do México sobre Tenochtitlán? 
 
Questão 03 
Explique por que entre os povos pré-colombianos havia aqueles que eram mais submissos às condições naturais do 
que as civilizações asteca, maia e inca.  
 
Questão 04  
Contestando o Tratado de Tordesilhas, o rei da França, Francisco I, declarou em 1540: 
 
"Gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este dividira o mundo." 

 (Citado por Cláudio Vicentino, HISTÓRIA GERAL, 1991) 
 
a) O que foi o Tratado de Tordesilhas? 
b) Por que alguns países da Europa, como a França, contestavam aquele tratado? 
 
Questão 05  

 
a última década do século XVI, Walter Raleigh publicou um livro intitulado A DESCOBERTA DA GUIANA, no qual se 
referiu aos homens sem cabeça (ver ilustração) que lá viviam.  Embora não os tivesse encontrado, tinha certeza de 
que existiam, porque "todas as crianças das províncias de Orramaia e Canuri afirmam o mesmo". 
Essa é uma das descrições de monstros do Novo Mundo feita por um europeu do século XVI.  Aliás, a grande maioria 
dos navegadores da época dos descobrimentos relatou a existência de monstros na África, Ásia e América 
 
A constante presença dessas figuras nos relatos é indicativa: 
 
a) da visão de mundo da sociedade européia da época, que mantinha a visão medieval sobre a existência das 
maravilhas do mundo e ainda não havia adotado a observação efetivamente científica da cultura e da natureza. 
b) da crença renascentista de que à "humanidade" dos europeus correspondia a bestialidade dos povos do Novo 
Mundo, que estariam evoluindo de animais para seres humanos. 
c) da permanência cultural da mitologia antiga na Europa (principalmente a mitologia nórdica), que retratava os 
habitantes nativos das terras do Atlântico, Pacífico e Índico como monstros. 
d) da convicção generalizada de que todos os não-europeus eram descendentes de Caim e portanto tinham uma 
anatomia monstruosa. 
e) de uma mitologia nova que se formou na Europa Renascentista, resultante das alucinações sofridas por todos os 
navegadores diante da tensão provocada pelo desconhecido. 



 
Gab: A 
 
Questão 06 
"O ouro é o tesouro e aquele que o possui tem tudo o de que necessita no mundo; com ele tem, também, o meio de 
resgatar as almas do Purgatório e de as chamar ao Paraíso." 

  (Cristóvão Colombo, Jamaica, 1503) 
 
A partir desse texto, onde está clara a avidez e a demasiada importância atribuída ao ouro no despertar da Época 
Moderna, 
a) discorra sobre os objetivos da empresa de Colombo; 
b) explique porque ele foi alijado do empreendimento. 
 
Questão 07  
"Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 
 
Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 
Deus ao mar o perigo e o abismo deu 
Mas nele é que espelhou o céu." 

(Fernando Pessoa, MENSAGENS) 
 
a) Qual o período da história de Portugal que está sendo recuperado pelo poeta Fernando Pessoa? 
b) Porque as aventuras marítimas, nesse período, eram empreendimentos tão arriscados? 
 
Questão 07  
A expansão marítima da Península Ibérica (Espanha e Portugal) nas Américas foi orientada por um projeto 
colonizador que, além da exploração econômica das terras, tinha por objetivo a imposição de uma cultura européia e 
cristã. 
Qual foi o papel da Igreja Católica nesse projeto colonizador? 
 
Questão 08 
O descobrimento do Brasil foi parte do plano imperial da Coroa Portuguesa, no século XV. Embora não houvesse 
interesse específico de expansão para o Ocidente,... 
a) a posse de terras no Atlântico ocidental consolidava a hegemonia portuguesa neste Oceano. 
b) o Brasil era uma alternativa mercantil ao comércio português no Oriente. 
c) o desvio da esquadra de Cabral seguia a mesma inspiração de Colombo para chegar às Índias. 
d) a procura de terras no Ocidente foi uma reação de Portugal ao Tratado de Tordesilhas, que o afastava da América. 
e) essa descoberta foi mero acaso, provocado pelas intempéries que desviaram a esquadra da rota da Índia. 
Gab: A 
 
Questão 09  
A que se pode atribuir a primazia portuguesa nos descobrimentos e na expansão marítima moderna? 
 
Questão 10  
 

 
Leia o mapa da expansão marítima européia 
 
O traço contínuo indica a viagem de: 
a) Pedro Álvares Cabral 
b) Vasco da Gama 
c) Bartolomeu Dias 
d) Cristóvão Colombo 
e) Gil Eanes 
Gab: B 
 


