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1. Do ponto de vista econômico, o sistema de 
capitanias, implantado em 1534, não alcançou os 
resultados esperados pelos portugueses. Entre as 
poucas capitanias que progrediram e obtiveram 
lucros, principalmente com a produção de açúcar, 
estavam as de  
a) Rio Grande e Itamaracá.     
b) São Vicente e Rio Grande.    
c) Santana e Ilhéus.     
d) Maranhão e Pernambuco.     
e) São Vicente e Pernambuco.     
  
2.   Em 1549 o rei D. João III decidiu, sem abolir o 
sistema de capitanias hereditárias, instituir um novo 
regime. 
Acompanhado por quatrocentos soldados, 
seiscentos degredados, seis jesuítas e muitos 
mecânicos, partiu de Lisboa o primeiro governador-
geral, Tomé de Souza, que aportou à baía de Todos-
os-Santos em fins de março de 1549. 
Com o governador chegaram também o ouvidor-
geral, Pero Borges e o provedor-mor, Antônio 
Caridoso de Barros. 
 
(Capistrano de Abreu. Capítulos de História Colonial) 

 
O ouvidor-geral e o provedor-mor desempenhavam, 
respectivamente, funções de:  
a) defesa – administração civil;    
b) justiça – fazenda;    
c) fazenda – defesa;    
d) administração militar – justiça;    
e) administração da capital – vereança.     
  

3.   A colonização levou à exploração do trabalho 
indígena e foi responsável por muita dizimação. É 
ainda na conta da colonização que se deve pôr o 
recrudescimento das guerras indígenas, que, se já 
existiam internamente, eram agora provocadas 
também pelos colonos, os quais faziam aliados na 
mesma velocidade com que criavam inimigos. 
Havia nesse contexto índios aldeados e aliados dos 
portugueses, e índios inimigos. 
Uma das atribuições dos índios aldeados era tomar 
parte nas guerras promovidas pelos portugueses 
contra índios hostis e servir como povos 
estratégicos para impedir a entrada de 
estrangeiros. 
Os índios aldeados e aliados foram mobilizados 
para expulsar os franceses de Villegagnon, o qual, 
por sua vez se uniu a índios amigos que apoiaram 
a incursão francesa na baía da Guanabara. 
 
(Lilia Moritz Schwarcz. Brasil uma Biografia)  

 
A respeito do texto é correto assinalar que:   
a) os indígenas aldeados e aliados dos portugueses, 
na guerra contra os franceses de Villegagnon, eram 
os Tupinambás;     
b) os indígenas aldeados e aliados dos portugueses, 
na guerra contra os franceses de Villegagnon, eram 
os Araucanos;     
c) os indígenas que apoiaram os franceses de 
Villegagnon foram os Tapuias;     
d) os indígenas que apoiaram os franceses de 
Villegagnon foram os Tupinambás;     
e) os indígenas que apoiaram os franceses de 
Villegagnon foram os Charruas.    
  
4.  Se as especiarias dominaram o comércio marítimo 
português durante o século XV, um século depois 
esse papel foi ocupado, no Brasil, pela produção 
açucareira, que abrangia a lavoura de cana 
propriamente dita e a fabricação do açúcar nos 
engenhos. Muitos historiadores denominam essa 
economia de plantation, expressão emprestada dos 
ingleses para indicar as lavouras tropicais. 
 
   Assinale a alternativa que apresenta os três 
elementos nos quais esse tipo de produção se 
fundamentava.  
a) Latifúndio, monocultura e mão de obra escrava.     
b) Latifúndio, policultura e mão de obra escrava.    
c) Latifúndio, monocultura e mão de obra livre.    
d) Minifúndio, monocultura e mão de obra escrava.     
e) Minifúndio, policultura e mão de obra livre.    
  
5.   Observe a obra O jantar de Debret.  
 



 

 
 
A sociedade patriarcal brasileira retratada na imagem 
tem como características  
a) a mobilidade social presente nas regiões 
açucareiras e mineradoras, em que os escravos 
poderiam receber ou comprar sua liberdade e serem 
aceitos pelo status quo desde que estabelecidos 
como proprietários de terras ou negócios.    
b) a herança cultural portuguesa e muçulmana, 
presenciada no âmbito privado e não no público, em 
que o patriarca era o chefe da família, visto que a 
Península Ibérica já havia sido de domínio mouro.    
c) o controle dos grandes fazendeiros sobre suas 
terras e regiões vizinhas, mais tarde observado 
também no coronelismo, modelo político combatido 
após a Proclamação da República.    
d) a extensão do poder do senhor de engenho não 
somente sobre sua propriedade e empregados, mas 
também sobre sua família e a região ao redor de suas 
terras.     
e) a centralização na figura do pai, chefe não 
somente da família, mas dos negócios e da política 
local, padrão do nordeste açucareiro entre os séculos 
XVI e XVII, e do sudeste nos séculos XVIII e XIX.    
  
6. “O primeiro passo no sentido de viabilizar a 
empresa açucareira e, portanto, a colonização no 
Brasil foi a adoção do sistema de capitanias 
hereditárias, já utilizado por Portugal nas ilhas do 
Atlântico. Tratava-se da adoção de largas faixas de 
terra aos capitães-donatários, regulamentada pelas 
cartas de doação e forais.” 
 
Vicentino, Claudio. História geral e do Brasil. volume único. – São 
Paulo: Scipione, 2005. p. 161. 

 
Sobre a adoção das Capitanias Hereditárias afirma-
se que representou  
a) uma tentativa bem sucedida da Coroa Portuguesa 
em administrar sua colônia da América.     
b) uma alternativa adotada pelo governo português 
que originou a grande propriedade no Brasil.     
c) um fracasso, já que todas as capitanias não se 
desenvolveram, causando prejuízo à Coroa 
Portuguesa.     
d) um estímulo para extração de metais preciosos na 
América portuguesa desde o início do século 16.     
  
7.   Observe a figura abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa que apresenta a relação comercial 

praticada entre a Metrópole portuguesa e a sua 
colônia brasileira. 
 

  
a) Acordo Monopolista.    
b) Pacto Colonial.    
c) Acordo Real.    
d) Pacto Continental.    
e) Pacto Geral.    
  
8.   Leia o texto a seguir. 
 
Eleito Jerônimo de Albuquerque por capitão-mor da 
conquista do Maranhão, como temos dito, se foi logo 
às aldeias do nosso gentio pacífico, e por lhes saber 
falar bem a língua, e o modo com que se levam, 
ajuntou quantos quis: contarei só do que houve em 
uma aldeia, para que se veja a facilidade com que se 
leva este gentio de quem os entende e conhece, e foi 
que pôs a uma parte bom feixe de arcos, e flechas, a 
outra outro de rocas, e fusos, e mostrando-lhos lhes 
disse: “Sobrinhos, eu vou à guerra, estas são as 
armas dos homens esforçados e valentes, que me 
hão de seguir; estas das mulheres fracas, e que hão 
de ficar em casa fiando; agora quero ouvir quem é 
homem, ou mulher”. As palavras não eram ditas 
quando se começaram todos a desempunhar, e 
pegar dos arcos, e flechas, dizendo que eram 
homens, e que partissem logo para a guerra; ele os 
quietou, escolhendo os que havia de levar, e que 
fizessem mais flechas, e fossem esperar a armada 
ao rio Grande, onde de passagem os iria tomar. (...) 
 
Feito isto se embarcaram todos dia de S. Bartolomeu, 
24 de agosto da era de 1614 anos, em uma caravela, 
dois patachos e cinco caravelões (...) 

 
Frei Vicente de Salvador 

 
 
É correto afirmar que o relato do Frei Vicente de 
Salvador está relacionado à retomada do território 
que ficou conhecido como  
a) França Equinocial.    
b) França Antártica.    
c) Brasil holandês.     
d) Quilombo dos Palmares.     
e) Cisplatina.     
  
9.   De 1500 a 1822, o Brasil foi uma das colônias 
portuguesas. Umas das primeiras tentativas de 
colonização do território foi a implantação das 
Capitanias Hereditárias, sobre as quais se pode 
afirmar que:  
a) todas as Capitanias fracassaram devido às poucas 
verbas oferecidas pela Coroa Portuguesa.    
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b) as Capitanias Hereditárias não obtiveram sucesso 
econômico devido às rebeliões indígenas que 
reivindicaram a posse da terra.    
c) as Capitanias de Pernambuco e de São Vicente 
tiveram êxito, porque os seus respectivos Capitães 
Donatários não aceitaram as condições impostas 
pela Coroa Portuguesa.    
d) o gigantismo territorial, poucos recursos 
financeiros e altos tributos a serem pagos à Coroa 
Portuguesa foram alguns dos motivos que 
contribuíram para que as Capitanias Hereditárias não 
prosperassem.    
e) a Carta Foral e a Carta de Doação davam amplos 
poderes aos Capitães Donatários, sendo este um dos 
motivos que fizeram com que as Capitanias não 
tivessem o sucesso econômico esperado pela Coroa 
Portuguesa.    
  
10. Quem vir na escuridade da noite aquelas 
fornalhas tremendas perpetuamente ardentes, o 
ruído das rodas, das cadeias, da gente toda da cor 
da mesma noite, trabalhando vivamente, e gemendo 
tudo ao mesmo tempo sem momento de tréguas, 
nem de descanso; quem vir enfim toda a máquina e 
aparato confuso e estrondoso daquela Babilônia, não 
poderá duvidar, ainda que tenha visto Etnas e 
Vesúvios, que é uma semelhança de inferno.  
 
(Padre Antonio Vieira. Citado por Lilia Schwarcz e Heloisa Starling 
in Brasil uma Biografia)  

 
A leitura do trecho deve ser relacionada com:   
a) o trabalho indígena na extração do pau-brasil;     
b) o trabalho indígena na lavoura da cana-de-açúcar;     
c) o trabalho de escravos negros africanos no 
engenho de cana-de-açúcar;     
d) o trabalho de escravos negros africanos no 
garimpo, na mineração;     
e) o trabalho de imigrantes italianos na lavoura 
cafeeira.    
  
11.   O Brasil colonial não nasceu do açúcar, mas do 
pau-brasil. Foi a famosa madeira, da qual se extrai 
um corante, que primeiro deu motivos aos 
portugueses para se estabelecer e explorar a terra a 
que tinham chegado em 1500. Porém, foi a 
introdução da cana-de-açúcar e a dos engenhos, 
com sua tecnologia para a produção de açúcar, as 
verdadeiras responsáveis por transformar a colônia 
três décadas depois desse primeiro contato. O 
açúcar foi a madrasta da colonização, que por quase 
dois séculos regeu a história econômica, social e 
política do Brasil. E, em algumas regiões, continua a 
dominar. 
 

Fonte: SCHWARTZ, Stuart B. Doce Lucro. Revista de História. n. 
94, jul. 2013. Disponível em: 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/doce-lucro. 
Acesso: 13 ago. 2014. 

 
Durante grande parte do período colonial brasileiro, o 
açúcar foi o principal produto de exportação da 
colônia. Sobre a produção de açúcar no Brasil, leia e 
analise as seguintes afirmações: 
 
I. A cana-de-açúcar era plantada em latifúndios, 

estrutura fundiária ainda presente no Brasil. 
II. A principal região produtora de açúcar no Brasil é 

a Sul. 
III. A produção de açúcar foi uma das responsáveis 

pela desigualdade social no Brasil colonial, pois 
utilizava mão de obra escrava. 

IV. Da cana-de-açúcar, além do açúcar, pode-se 
produzir combustível e aguardente. 

 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.    
b) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras.    
c) Apenas as afirmações II, III e IV são verdadeiras.    
d) Apenas as afirmações I, III e IV são verdadeiras.    
e) Todas as afirmações são verdadeiras.    
  
12.   De acordo com o historiador Stuart B. Schwarcz, 
durante o período da colonização, havia um ditado 
popular que dizia: “Sem açúcar, não há Brasil; sem a 
escravidão, não há açúcar; sem Angola, não há 
escravos”. 
(http://tinyurl.com/njyvll6 Acesso em: 30.06.2014.) 

 
Esse ditado traz elementos que permitem concluir 
que a organização colonial  
a) dependia da produção de açúcar para exportação, 
produzido com trabalho de escravos.    
b) era baseada na policultura de subsistência, para 
alimentar a grande população escrava.    
c) utilizava-se do trabalho escravo, para garantir a 
produção de gêneros industrializados.    
d) desenvolvia a economia do Brasil e de Angola, 
pois ambos dividiam os lucros do açúcar.    
e) era baseada no trabalho assalariado, porém 
utilizava escravos nas atividades domésticas.    
  
13.   Leia o texto a seguir, escrito pelo Padre Antonil 
em 1711. 
 
Os escravos são as mãos e os pés do senhor de 
engenho, porque sem eles no Brasil não é possível 
fazer, conservar e aumentar a fazenda, nem ter 
engenho corrente. E do modo como se há com eles, 
depende tê-los bons ou maus para o serviço. Por 
isso, é necessário comprar cada ano algumas peças 



 
e reparti-las pelos partidos, roças, serrarias e barcas. 
E porque comumente são de nações diversas, e uns 
mais boçais que outros e de forças muito diferentes, 
se há de fazer a repartição com reparo e escolha, e 
não às cegas. 
No Brasil, costumam dizer que para o escravo são 
necessários PPP, a saber, pau, pão e pano. E, posto 
que comecem mal, principiando pelo castigo que é o 
pau, contudo, prouvera a Deus que tão abundante 
fosse o comer e o vestir como muitas vezes é o 
castigo, dado por qualquer causa pouco provada, ou 
levantada; e com instrumentos de muito rigor, ainda 
quando os crimes são certos, de que se não usa nem 
com os brutos animais... 
 
(Adaptado de: ANTONIL, A. J. Cultura e opulência do Brasil por 
suas drogas e minas. 3.ed. Belo Horizonte: Itatiaia/Edusp, 1982. 
p.89. Coleção Reconquista do Brasil. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000026.pdf>
. Acesso em: 1 ago. 2012.) 

 
a) Considerando o Período Colonial brasileiro, 
explique a afirmativa “Os escravos são as mãos e os 
pés do senhor de engenho”. 
__________________________________________ 
 
 
b) Qual a posição assumida pelo Padre Antonil frente 
ao tratamento dispensado aos escravos?  
__________________________________________ 

  
14.   O trabalho na colônia: 

 

1 - 1500-1532: período chamado pré-colonial, 

caracterizado por uma economia extrativa baseada 

no escambo com os índios; 

2 - 1532-1600: época de predomínio da escravidão 

indígena; 

3 - 1600-1700: fase de instalação do escravismo 

colonial de plantation em sua forma "clássica"; 

4 - 1700-1822: anos de diversificação das atividades 

em função da mineração, do surgimento de uma rede 

urbana, mais tarde de uma importância maior da 

manufatura - embora sempre sob o signo da 

escravidão predominante. 

CIRO FLAMARION SANTANA CARDOSO. In: LINHARES, Maria 

Yedda (org.). "História geral do Brasil". 9a ed. rio de Janeiro: 

Campus, 2000. 

    

A partir das informações do texto, verificam-se 

alterações ocorridas no sistema colonial em relação 

à mão de obra. 

   Apresente duas justificativas para o incentivo do 

Estado português à importação de mão de obra 

escrava para sua colônia na América.  

__________________________________________ 

  
15.   O estabelecimento dos franceses na Baía de 

Guanabara, em 1555, é um entre outros episódios 

que ilustram as relações entre a França e as terras 

americanas pertencentes à Coroa lusitana, durante 

os três primeiros séculos da colonização. 

a) Explique o que levou os franceses a se 

estabelecerem pela primeira vez nessas terras. 

__________________________________________ 

 

b) Cite e caracterize uma outra tentativa francesa de 

ocupação na América Portuguesa.  

__________________________________________   
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GABARITO: 
 
Resposta da questão 1: 
 [E] 
 
Devido a vários problemas – grande distância entre 
Metrópole e Colônia, grande extensão das 
Capitanias, conflitos com os indígenas, desinteresse 
dos Capitães-Donatários – o sistema de Capitanias 
Hereditárias não funcionou no Brasil, tendo obtido 
sucesso apenas as Capitanias de São Vicente e 
Pernambuco.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
Criado para auxiliar as Capitanias Hereditárias e 
para centralizar a administração colonial, o sistema 
de Governo-Geral contava com cargos de diferentes 
funções, dentre os quais o de ouvidor (responsável 
pela aplicação da justiça na Colônia) e o de 
provedor (responsável pela arrecadação de 
impostos na Colônia).   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
Os franceses, na fundação da França Antártica, 
tiveram a ajuda dos Tamoios, nome pelo qual eram 
conhecidos os Tupinambás que viviam na 
Guanabara.   
 
Resposta da questão 4: 
 [A] 
 
Somente a proposição [A] está correta. O modelo de 
produção utilizado no Sul das Treze Colônias e em 
toda América Latina foi denominado “Plantation” 
caracterizado por Latifúndio, escravidão, 
monocultura e a economia visava o mercado 
externo.   
 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. Vários 
autores brasileiros escreveram sobre a “Sociedade 
Patriarcal”, entre eles, Sérgio Buarque de Holanda 
na importante obra “As Raízes do Brasil” de 1936. A 
sociedade patriarcal diz respeito aos valores e 
costumes do Brasil no período colonial, quando o 
homem branco e rico possuía poder econômico e 
político sobre sua região, sua família, empregados, 
etc. Um exemplo típico foi o senhor de engenho no 

Nordeste durante o período colonial. Ainda no 
século XIX, este modelo Patriarcal persistiu gerando 
grandes danos e vícios na Política Brasileira, como 
o “homem cordial” retratado no capítulo 5 da 
referida obra de Sérgio Buarque de Holanda.   
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. Não 
encontrando riqueza fácil no Brasil, entre 1500-
1530, Portugal deixou o Brasil em segundo plano 
priorizando o comércio das especiarias no Oriente. 
A colonização propriamente dita começou com a 
implantação das Capitanias Hereditárias em 1534, 
com a divisão do Brasil em grandes faixas de terras 
entre o litoral e a linha de Tordesilhas, culminado 
nas grandes propriedades que tanto caracteriza o 
Brasil.   
 
Resposta da questão 7: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. O pacto 
colonial pode ser considerado o esteio da 
colonização, a colônia não possuía autonomia e 
vida própria e sua função era complementar a 
economia metropolitana, importava manufaturados 
e exportava produtos tropicais.   
 
Resposta da questão 8: 
 [A] 
 
Pela datação e pela localização, fica claro que o 
relato se refere ao ataque francês ao Nordeste 
brasileiro, que resultou na fundação da chamada 
França Equinocial em pleno território colonial 
português.   
 
Resposta da questão 9: 
 [D] 
 
A questão remete à criação das Capitanias 
Hereditárias no Brasil, em 1534, durante o reinado 
de João III. Entre 1500-1530 no chamado período 
Pré-colonial, Portugal deixou o Brasil em segundo 
plano priorizando o comércio das especiarias no 
Oriente. Assim, ocorreram inúmeras invasões 
inglesas e francesas preocupando a coroa 
portuguesa. Em 1530, Portugal vive um grande 
dilema: colonizar ou perder o Brasil. Diante da 
queda nos lucros das especiarias no Oriente, 
Portugal optou em colonizar o Brasil. Porém a 
nação portuguesa não possuía recursos para este 



 
empreendimento, preferindo dividir o Brasil em 
capitanias hereditárias doando para os donatários.   
 
Resposta da questão 10: 
 [C] 
 
A partir do autor do texto e de algumas informações 
nele contidas, podemos identificar que o trabalho 
citado é o do negro escravo nos engenhos de 
açúcar do Brasil.   
 
Resposta da questão 11: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. A questão 
remete ao período colonial brasileiro. Segundo o 
texto de Schwartz, a colonização do Brasil começou 
em 1500 com o pau-brasil e foi até 1822 com a 
independência do Brasil. Vale dizer que é bastante 
discutível afirmar que a colonização do Brasil 
começou em 1500 com a exploração do pau brasil. 
Para muitos historiadores, a colonização começou a 
partir de 1534 com a implantação das Capitanias 
Hereditárias e a produção de açúcar. Neste período, 
o produto mais importante foi o açúcar produzido 
principalmente no nordeste brasileiro. Mesmo no 
século XVIII com o auge da mineração, o açúcar 
gerou mais recursos que a própria mineração. O 
Engenho Colonial consistia em toda a estrutura, ou 
seja, a roça, a capela, a senzala, a casa grande, a 
moenda, etc. A cana de açúcar foi produzida dentro 
do Plantation, isto é, latifúndio, escravidão e a 
monocultura exportadora.   
 
Resposta da questão 12: 
 [A] 
 
O ditado deixa claro uma tripla dependência: a 
Colônia precisa de Angola para fornecer escravos, 
dos escravos para produzir açúcar e do açúcar para 
ter lucro. Logo, a Colônia se organizava a partir do 
Ciclo do Açúcar.   
 
Resposta da questão 13: 

 a) O candidato deve relacionar a noção de que 
os escravos são as mãos e os pés dos senhores 
de engenho com os trabalhos na propriedade 
rural, do plantio ao fabrico do açúcar. Isto é, 
constituem as bases fundamentais da economia 
colonial. 

b) Em relação ao tratamento dispensado aos 
escravos, Antonil observa que, embora seja 
recomendado que se empreguem os PPP, muitas 
vezes os castigos são mais abundantes que a 
vestimenta e a alimentação, ou seja, Antonil indica o 
desequilíbrio no tratamento dado aos escravos. Em 
outras palavras, recomenda aos senhores que 
castiguem os escravos na “medida correta”, sem 
exageros.   
 
Resposta da questão 14: 

 Duas das justificativas: 

- oposição da Igreja Católica à utilização do 

indígena como escravo. 

- dificuldade de apresamento dos indígenas, em 

função de sua migração / fuga para o interior.  

- lucratividade do tráfico internacional de escravos, 

semelhante à de uma grande empresa, favorecendo 

traficantes e a Coroa Portuguesa. 

- "falta de braços" para a lavoura dos principais 

produtos coloniais, devido a um ciclo de doenças 

ocorridas na segunda metade do século XVI, 

responsável pela morte de milhares de indígenas. 

- caráter fortemente hierárquico da sociedade 
portuguesa desse momento, marcada pelo uso 
legitimado da escravidão.   
 
Resposta da questão 15: 

 a) Os franceses que se estabeleceram no Rio de 

Janeiro em meados do século XVI, sob a liderança 

de Nicolau Durand de Villegaignon, eram 

huguenotes (calvinistas), perseguidos pelo governo 

católico da França, que buscavam refúgio no Brasil. 

Fundaram um núcleo protestante denominado 

França Antártica. Após longa resistência, foram 

expulsos do litoral carioca por forças luso-

brasileiras, na época do governo geral de Mem de 

Sá. 

 

b) No início do século XVII, outro grupo de 
franceses tentou estabelecer-se no Maranhão, 
fundando a chamada França Equinocial. Desse 
período, destacam-se a construção de um forte e, 
no seu entorno, de um povoado denominado São 
Luís (homenagem ao rei da França, Luís IX).   


