
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
1. 

 
 
A cena ilustrada na imagem pode ser relacionada corretamente à: 
 
a) rivalidade existente entre escravos pretos e pardos, uma vez que apenas os segundos tinham acesso a esse tipo 

de trabalho livre.  
b) existência do trabalho livre e assalariado para os escravos que conseguiam reunir, à sua própria custa, os recursos 

para executarem esse empreendimento.  
c) reserva dessa atividade apenas para homens, pelo caráter extremamente cansativo que esse trabalho 

apresentava.  
d) oportunidade para a reunião de um pequeno pecúlio por parte dos escravos, com o qual poderiam até comprar sua 

alforria, depois de muitos anos de trabalho compulsório.  
e) predominância do trabalho do escravo urbano sobre o escravo rural, resultante da decadência da economia 

agrícola brasileira durante o século XIX.  
 
 
PÉCULIO: pequenas quantias de dinheiro 
 
2. Os índios foram os primeiros a serem empregados como mão de obra no Brasil, mas acabaram sendo substituídos 
pelos negros escravizados vindos da África, trazidos em navios negreiros, mantidos em senzalas e submetidos a 
torturas e à separação de seus familiares. Sobre este assunto, assinale a alternativa incorreta.  
 
a) Os negros rebelavam-se contra a escravidão por meio da fuga e da queima das plantações dos seus senhores.  
b) A fuga de escravos das fazendas era pouco comum.  
c) Os negros fugitivos se concentravam em Quilombos, sendo o de Palmares o mais conhecido.  
d) Importantes figuras desta resistência são Zumbi e Ganga Zumba.  
e) As escravas, como forma de resistência, praticavam aborto e infanticídio. 
 
 
3. A escravidão indígena adotada no início da colonização do Brasil, foi progressivamente abandonada e substituída 
pela africana, entre outros motivos, devido: 
 
a) ao constante empenho do Papado na defesa dos índios contra os colonos. 
b) à bem sucedida campanha dos jesuítas em favor dos índios. 
c) à completa incapacidade dos índios para o trabalho. 
d) ao desejo manifestado pelos negros de emigrarem para o Brasil em busca de trabalho. 
e) aos grandes lucros proporcionados pelo tráfico negreiro aos capitais particulares e à coroa. 
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4. Responder à questão, sobre a escravidão no Brasil, com base no texto abaixo. 
 

A BRECHA CAMPONESA 
 

"Um outro mecanismo de controle e manutenção da ordem escravista foi a criação de uma margem de 
economia própria para o escravo dentro do sistema escravista, a chamada brecha camponesa . Ao ceder 
um pedaço de terra em usufruto e a folga semanal para trabalhá-la, o senhor aumentava a quantidade de 
gêneros disponíveis para alimentar a escravatura numerosa, ao mesmo tempo em que fornecia uma 
válvula de escape para as pressões resultantes da escravidão (...). O espaço da economia própria servia 
para que os escravos adquirissem tabaco, comida de regala uma roupinha melhor para mulher e filhos, 
etc. Mas, no Rio de Janeiro do século XIX, sua motivação principal parece ter sido o que apontamos como 
válvula de escape para as pressões do sistema: a ilusão de propriedade distrai a escravidão e prende, 
mais do que uma vigilância feroz e dispendiosa, o escravo à fazenda. Distrai , ao mesmo tempo, o senhor 
do seu papel social, tornando-o mais humano aos seus próprios olhos. (...) Certamente o fazendeiro vê 
encher-se a sua alma de certa satisfação quando vê vir o seu escravo de sua roça trazendo o seu cacho de 
bananas, o cará, a cana, etc. (...) O sistema escravista - como qualquer outro - não poderia, 
evidentemente, viabilizar-se apenas pela força. "O extremo aperreamento desseca-lhes o coração , 
escreve o barão justificando a economia própria dos escravos, endurece-os e inclina-os para o mal. O 
senhor deve ser severo, justiceiro e humano ." 
 

REIS, João José & SILVA, Eduardo, In: MOTA, Myriam Becho& BRAICK, Patrícia Ramos.  
"História das cavernas ao terceiro milênio". São Paulo: Moderna, 1997, p.248.  

 
A chamada "brecha camponesa", de que tratam os autores do texto, refere-se a: 
 
a) um mecanismo de controle e manutenção da ordem escravista, já que senhores e escravos podiam trabalhar 

conjuntamente, distraindo-se das tensões permanentes do sistema e amenizando as profundas diferenças sociais 
existentes entre eles. 

b) um mecanismo de distração dos senhores, os quais passarão a produzir alguns gêneros para sua subsistência, 
criando, assim, uma válvula de escape contra as pressões do sistema. 

c) um mecanismo de distração para os escravos que, após passarem a semana inteira produzindo apenas cana-de-
açúcar, em um dia da semana poderiam se dedicar ao plantio de outros gêneros, além de receberem uma pequena 
parcela da produção para seu próprio consumo.  

d) um pedaço de terra cedido em usufruto ao escravo, além de uma folga semanal para trabalhar na terra, de onde 
os negros podiam extrair gêneros extras para sua subsistência, como o tabaco, a banana, o cara, a comida de 
regalo, etc. 

e) uma espécie de propriedade privada dos escravos, que possibilitava a estes produzir gêneros complementares para 
sua subsistência, suprindo também as necessidades alimentares de seu senhor, que trocava esses produtos por 
cana-de-açúcar. 

 
5. Frans Post, pintor, desenhista e gravador holandês, documentou paisagens e cenas do cotidiano do chamado 
“Brasil Holandês”, sob o governo de Maurício de Nassau (1630–1654). 
 

 
 
Entre as características da presença holandesa em Pernambuco, pode-se citar, corretamente,  
 
a) a valorização da cultura muçulmana, a implementação da monocultura do café e a abolição da escravidão, 

considerada pelos holandeses um símbolo do atraso civilizatório brasileiro.  
b) a intolerância religiosa e a perseguição a cristãos e muçulmanos, o estímulo à mineração de ouro e prata e o 

descaso pelo patrimônio público, que não resistiu às intempéries e ao vandalismo.  
c) a implementação do regime absolutista, a perseguição a intelectuais e artistas e a deterioração dos equipamentos 

urbanos, cuja manutenção dependia dos investimentos diretos da Coroa portuguesa.  
d) o princípio da isonomia, o incentivo a pesquisas sobre geologia e astronomia e o desenvolvimento de uma cultura 

própria, na qual se destaca a miscigenação de elementos das três religiões monoteístas.  
e) a tolerância religiosa, o incentivo a pesquisas sobre a fauna e a flora tropicais e o desenvolvimento da arquitetura, 

no qual se destacam a drenagem de áreas alagadiças e a construção da primeira ponte de grande porte do Brasil.  



 
6. 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.  
 
7.  

 
A charge 
 
I. ilustra a maneira formal dos navegantes portugueses frente à ingenuidade dos índios. 
II. refere-se a uma passividade dos índios diante dos navegantes portugueses. 
III. assinala, de maneira cômica, o encontro de duas civilizações que resultaria em etnocídio. 
IV. anuncia a disposição bélica do expansionismo português e a resistência indígena. 
 
Está(ão) correta(s)  
 
a) apenas I.  
b) apenas II.  
c) apenas I e III.  
d) apenas II e IV.  
e) apenas III e IV.  
 
8. A árvore de pau-brasil era frondosa, com folhas de um verde acinzentado quase metálico e belas flores 
amarelas. Havia exemplares extraordinários, tão grossos que três homens não poderiam abraçá-los. O 
tronco vermelho ferruginoso chegava a ter, algumas vezes, 30 metros(...) 

 Náufragos, Degredados e Traficantes 
  (Eduardo Bueno) 

 

Em 1550, segundo o pastor francês Jean de Lery, em um único depósito havia cem mil toras. 
 

Sobre esta riqueza neste período da História do Brasil podemos afirmar.  
 
a) O extrativismo foi rigidamente controlado para evitar o esgotamento da madeira.  
b) Provocou intenso povoamento e colonização, já que demandava muita mão de obra.  
c) Explorado com mão de obra indígena, através do escambo, gerou feitorias ao longo da costa; seu intenso 

extrativismo levou ao esgotamento da madeira.  
d) O litoral brasileiro não era ainda alvo de traficantes e corsários franceses e de outras nacionalidades, já que a 

madeira não tinha valor comercial.  
e) Os choques violentos com as tribos foram inevitáveis, já que os portugueses arrendatários escravizaram as tribos 

litorâneas para a exploração do pau-brasil.  



 
9. “(...) Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! Primeiramente dum monte, mui alto e 
redondo; e doutras serras mais baixas ao sul dele; e de terra chã, com grandes arvoredos: ao monte alto o 
capitão pôs o nome – o Monte Pascoal, e à terra – a Terra de Vera Cruz.” 
 

CAMINHA, Pero Vaz de. “Carta. In: Freitas a el -rei D. Manuel”.In FREITAS, Gustavo de.  
900 textos e documentos de história. Lisboa: Plátano, 1986. V. II, p. 99-100. 

 
 
O texto acima é parte da carta do escrivão, Pero Vaz de Caminha, tripulante a bordo da armada de Pedro Álvarez 
Cabral, ao rei português D. Manuel, narrando o descobrimento do Brasil. Essa expedição marítima pode ser entendida 
no contexto socioeconômico da época, como uma  
 
a) tentativa de obtenção de novas terras, no continente europeu, para ceder aos nobres portugueses, empobrecidos 

pelo declínio do feudalismo, verificado durante todo o século XIV.  
b) consolidação do poder da Igreja junto às Monarquias ibéricas, interessada tanto em reprimir o avanço mulçumano 

no Mediterrâneo, quanto em cristianizar os indígenas do Novo Continente.  
c) busca por ouro e prata no litoral americano, para suprir a escassez de metais preciosos na Europa, o que 

prejudicava a continuidade do comércio com o Oriente.  
d) conquista do litoral brasileiro e sua ocupação, garantindo que a coroa portuguesa tomasse posse dos territórios a 

ela concedidos, pelo Tratado de Tordesilhas, em 1494.  
e) tomada oficial das terras garantidas a Portugal, pelo acordo de Tordesilhas, e o controle exclusivo português da 

rota atlântica, dando-lhes acesso ao lucrativo comércio de especiarias.  
 
 
10. Sobre a organização econômica, social e política das comunidades indígenas brasileiras, no período inicial da 
conquista do território pelos portugueses, é correto afirmar: 
 
I. Os nativos viviam em regime de comunidade primitiva, em que a terra era de propriedade privada dos casais e 

os instrumentos de trabalho eram de propriedade coletiva. 
II. A divisão das tarefas era por sexo e por idade; as mulheres cozinhavam, cuidavam das crianças, plantavam e 

colhiam; os homens participavam de atividades guerreiras, da caça, da pesca e da derrubada da floresta para 
fazer a lavoura. 

III. A sociedade era organizada em classes sociais, sendo o excedente da produção controlado pelos chefes das 
aldeias, responsáveis pela distribuição dos bens entre os indígenas. 

IV. Os indígenas brasileiros não praticavam o comércio pois tudo que produziam destinava-se à subsistência, 
realizando apenas trocas rituais de presentes. 

 
Está(ão) correta(s)  
 
a) apenas I e II.  
b) apenas I e III.  
c) apenas III.  
d) apenas IV.  
e) apenas II e IV.  
 
 
11. A administração colonial portuguesa exercia seus poderes através das Câmaras Municipais. Sobre estas 
instituições de poder local no Brasil colônia, podemos afirmar corretamente que:  
 
a) tinham funções exclusivas de aplicar as determinações da Coroa, sendo compostas por funcionários sem qualquer 

poder de decisão  
b) eram compostas exclusivamente pelos "homens bons", os grandes proprietários de terras, o que garantia a 

estabilidade econômica e permitia ampla autonomia local  
c) as câmaras detinham poderes limitados à aplicação da justiça em casos de crimes comuns e à arrecadação dos 

impostos locais, apesar de formada pelos "homens bons" da colônia  
d) tinham amplos poderes, tanto ao nível político como administrativo, e eram compostas por vereadores escolhidos 

em eleições diretas e universais  
 
 
12. 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. 
 



 

13. Considere a ilustração. 

 
Extração do pau-brasil pelos índios. Detalhe ornamental de mapa do Atlas de Johannes van Keulen, 1683. 

(In: Elza Nadai e Joana Neves. "História do Brasil". São Paulo: Saraiva, 1996. p. 39) 
 
A devastação das florestas brasileiras não é uma prática recente. No contexto da história do Brasil colonial, essa 
devastação decorreu da exploração do pau-brasil, como mostra a ilustração, que era uma atividade  
 
a) praticada pelos povos indígenas para comércio interno, antes mesmo da chegada dos europeus.  
b) desprezada pelos colonizadores portugueses, razão pelo qual os franceses a praticavam utilizando o trabalho dos 

índios.  
c) considerada monopólio da Coroa portuguesa e gerou muitos conflitos entre índios, portugueses e franceses.  
d) realizada entre índios e ingleses porque os franceses estavam interessados exclusivamente na busca do ouro e 

prata.  
e) desenvolvida pelos holandeses que utilizavam o trabalho do índio e os remuneravam com baixos salários.  
 
14. Chegança 
 

 Sou Pataxó, 
 Sou Xavante e Carriri, 
 Ianomâmi, sou Tupi 
 Guarani, sou Carajá. 
 Sou Pancaruru, 
 Carijó, Tupinajé, 
 Sou Potiguar, sou Caeté, 
 Ful-ni-ô, Tupinambá 
 

 Eu atraquei num porto muito seguro, 
 Céu azul, paz e ar puro... 
 Botei as pernas pro ar. 
 Logo sonhei que estava no paraíso, 
 Onde nem era preciso dormir para sonhar. 
 

 Mas de repente me acordei com a surpresa: 
 Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. 
 Da grande-nau 
 Um branco de barba escura, 
 Vestindo uma armadura me apontou pra me pegar. 
 E assustado dei um pulo da rede, 
 Pressenti a fome, a sede, 
 Eu pensei: “vão me acabar”. 
 Levantei-me de Borduna já na mão. 
 Aí, senti no coração, 
 O Brasil vai começar. 
 

  NÓBREGA, A.; FREIRE, W. CD Pernambuco falando para o mundo, 1998. 
  
A letra da canção apresenta um tema recorrente na história da colonização brasileira, as relações de poder entre 
portugueses e povos nativos, e representa uma crítica à ideia presente no chamado mito  
 
a) da democracia racial, originado das relações cordiais estabelecidas entre portugueses e nativos no período anterior 

ao início da colonização brasileira.  
b) da cordialidade brasileira, advinda da forma como os povos nativos se associaram economicamente aos 

portugueses, participando dos negócios coloniais açucareiros.  
c) do brasileiro receptivo, oriundo da facilidade com que os nativos brasileiros aceitaram as regras impostas pelo 

colonizador, o que garantiu o sucesso da colonização.  
d) da natural miscigenação, resultante da forma como a metrópole incentivou a união entre colonos, ex-escravas e 

nativas para acelerar o povoamento da colônia.  
e) do encontro, que identifica a colonização portuguesa como pacífica em função das relações de troca estabelecidas 

nos primeiros contatos entre portugueses e nativos.  



 
15. 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.   
 
 
16.  

 
 

 
 
  No século XVI e XVII, ocorreu o crescimento da economia açucareira no Brasil. Sobre esse período e com as 
informações acima, responda: 
 
A) Cite 3 fatores para adaptação da cana-de-açúcar no litoral pernambucano. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 
B) Qual o papel dos holandeses dentro da economia açucareira no Brasil Colônia? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
17. A realidade religiosa de hoje em dia na América Latina demonstra à evidência o caráter superficial da 
cristianização autoritária conduzida outrora pelo poder colonial. No Brasil, especialmente, cultos 
clandestinos subsistiram – e agora afloram novamente – entre os índios e, sobretudo entre os negros 
trazidos da África. Os escritores e os viajantes dos séculos XVI-XVIII não puderam deixar de assinalá-los. 
Ao lê-los, percebe-se que o dia pertencia aos brancos e a noite, aos escravos. Posto o sol, os caminhos do 
Brasil se fechavam aos brancos que se trancafiavam em suas vastas moradas por temor dos escravos. 
 

DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 266-267 (Adaptado). 
 
A catequese, indissociável do projeto colonizador português, jamais conseguiu subverter totalmente o diversificado 
conjunto de crenças e costumes dos indígenas e dos negros. 
 
A respeito de tal constatação, faça o que se pede. 
 
a) apresente duas características do sincretismo religioso que marcou a colonização portuguesa no Brasil. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) caracterize a ambiguidade da posição da Igreja Católica em relação à escravidão de indígenas e negros.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
18. 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.  
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 
19. Leia as narrativas históricas a seguir. 
 

 

Narrativa histórica 1 
 

 
 

 

Em 1500, a história do Brasil começa com o 
descobrimento desta terra pelos portugueses. Ao 
chegar, encontraram os índios, que não tinham 
cidades, viviam nus, adoravam vários deuses, não 
possuíam Estado e não conheciam a escrita. A 
economia deles era de subsistência. 
 

Quando os portugueses descobriram o Brasil, os 
índios entusiasmaram-se com as roupas, os 
espelhos e outros presentes trazidos da Europa. 
Cidades foram organizadas. Com a ação dos 
jesuítas, a partir de 1549, muitos tornaram-se 
cristãos e aprenderam a ler. 

 

Narrativa histórica 2 
 

 
 

 

Antes da chegada dos portugueses, diferentes 
nações indígenas viviam nestas terras. Estes povos 
tinham suas próprias crenças e formas de 
organização política e econômica. Alguns deles 
conheciam a cerâmica, o trabalho com o algodão, 
fabricavam armas e instrumentos musicais. 
 

Quando os portugueses chegaram, impuseram o seu 
modo de vida aos indígenas. Condenaram os seus 
deuses e suas formas de organização. Muitas tribos 
indígenas resistiram, mas a colonização provocou a 
dizimação física e cultural de diferentes nações 
indígenas. 

 
 



 
As duas histórias apresentadas narram um evento da história do Brasil. Essas narrativas elaboram cenários 
diferenciados sobre a relação entre indígenas e portugueses. Comparando as narrativas históricas apresentadas, 
 
a) Qual a diferença de interpretação entre a narrativa 1 e a narrativa 2?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Durante o período pré-colonial (1500-1530), explique o que foram as feitorias? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
20.  

 
O triunfo holandês seria coroado com a chegada do conde Maurício de Nassau-Siegen, que desembarcou 
como governador em janeiro de 1637. Transformado em mito de nossa história seiscentista, Nassau 
ficaria também celebrizado pela missão de pintores e naturalistas que financiou no seu governo. Frans 
Post (1612-1680) foi o mais renomado componente da missão nassoviana, dedicando-se à pintura de 
paisagens, retratando a natureza tropical e as construções humanas. 
 

Adaptado de Vainfas, R. “Tempo dos Flamengos: a experiência colonial holandesa”. 
In: FRAGOSO, J. L. R.; GOUVEA, M. de F. (org). O Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 

 
A presença holandesa no Brasil, entre 1630 e 1654, interferiu nos rumos da colonização portuguesa nas terras 
americanas. O governo de Nassau (1637-1644) tornou-se uma referência, estimulando a produção de registros, como 
as pinturas de Frans Post. 
 
Identifique o principal objetivo econômico da presença holandesa no Brasil, no século XVII. Em seguida, apresente 
duas realizações do governo de Nassau que tenham contribuído para sua notoriedade histórica. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 


