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HISTÓRIA DO BRASIL  

QUESTÕES 

1. Ao chegar a Calicute, em 1498, o navegador português Vasco da Gama aguardou que embarcações locais se 
aproximassem das naus e mandou um membro da tripulação para terra, o degredado João Nunes. Este 
encontrou no porto dois comerciantes tunisinos, que sabiam falar castelhano e genovês, travando o seguinte 
diálogo, registrado por um português anônimo: 

– Ao diabo que te dou; quem te trouxe cá? 
E perguntaram-lhe o que vínhamos buscar tão longe. 
E ele respondeu: 
– Vimos buscar cristãos e especiaria. 
VILLIERS, John. Vasco da Gama, o Preste João das Índias e os cristãos de São Tomé. In: Oceanos: Vasco da 
Gama.Lisboa, 1998 (Adaptação). 

A) JUSTIFIQUE por que “buscar especiaria” foi uma importante motivação econômica da Expansão Marítima 
portuguesa. 
B) IDENTIFIQUE duas ações voltadas para a expansão da fé cristã, que tenham sido empreendidas pelos 
portugueses nos seus domínios coloniais. 

2. 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. 

PESSOA, Fernando. Mar Português. Obra poética, 1960 (Adaptação). 

Entre outros aspectos da expansão marítima portuguesa a partir do século XV, o poema menciona 
 
A) o sucesso da empreitada, que transformou Portugal na principal potência europeia por quatro séculos. 
B) o reconhecimento do papel determinante da Coroa no estímulo às navegações e no apoio financeiro aos 
familiares dos navegadores. 
C) a crença religiosa como principal motor das navegações, o que justifica o reconhecimento da grandeza da 
alma dos portugueses. 
D) a percepção das perdas e dos ganhos individuais e coletivos provocados pelas navegações e pelos riscos 
que elas comportavam. 
E) a dificuldade dos navegadores de reconhecer as diferenças entre os oceanos, que os levou a confundir a 
América com as Índias. 
 
3. De ponta a ponta, é tudo praia-palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do 
mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos 
parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de 
metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares [...]. Porém o melhor fruto que 
dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente. 



    

 

 

 
    

Carta de Pero Vaz de Caminha. In: MARQUES, A; BERUTTI, F; FARIA, R. História moderna através de textos. 
São Paulo: Contexto, 2001. 

A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato 
enfatiza o seguinte objetivo: 

A) Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. 
B) Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. 
C) Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. 
D) Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. 
E) Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho 

4. Até 1530, o Brasil não desempenhou nenhum papel importante nos planos relativos à política colonial 
portuguesa. Tendo em vista tal afirmação, indique quais teriam sido os principais fatores que levaram a metrópole 
portuguesa, na década de 30 do século XVI, a desenvolver planos de colonizar o Brasil. 

 
A) Necessidade de criar um mercado consumidor para os produtos manufaturados portugueses e de encontrar 
metal precioso para a cunhagem de moedas. 
B) A crise econômica no Oriente, em virtude do fim do monopólio da pimenta, e o temor em relação aos projetos 
coloniais franceses. 
C) A Reforma luterana e as consequentes guerras religiosas ocorridas em Portugal, que criaram a necessidade 
de encontrar ocupações econômicas para os protestantes. 
D) A existência de uma grande quantidade de capital disponível para a colonização de novas áreas, resultado 
dos empréstimos realizados pelos cristãos novos à Coroa portuguesa. 
E) A necessidade de a Igreja Católica expandir-se no Novo Mundo, a fim de evitar que se propagasse aí a 
“heresia” protestante. 

5. Acerca das pretensões iniciais da exploração e da conquista do Brasil, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Interesses antropológicos levaram os portugueses a fazer contato com outros povos, entre eles, os índios do 
Brasil. 
B) O rei Dom Manuel tinha se proposto chegar às Índias navegando para o Ocidente, antecipando-se, assim, a 
Cristóvão Colombo. 
C) O interesse científico de descobrir e de classificar novas espécies motivou cientistas portugueses a 
lançarem-se à aventura marítima. 
D) Os conquistadores estavam interessados em encontrar terras férteis para desenvolver a cultura do trigo e, 
assim, dar solução às crises agrícolas que sofriam em Portugal. 
E) Os portugueses estavam interessados nas riquezas que as novas terras descobertas podiam conter, além 
de garantir a segurança da rota para as Índias. 

6. Os portugueses chegaram ao território, depois denominado Brasil, em 1500, mas a administração da terra só 
foi organizada em 1549. Isso ocorreu porque, até então, 
 
A) os índios ferozes trucidavam os portugueses que se aventurassem a desembarcar no litoral, impedindo 
assim a criação de núcleos de povoamento. 
B) a Espanha, com base no Tratado de Tordesilhas, impedia a presença portuguesa nas Américas, policiando 
a costa com expedições bélicas. 
C) as forças e as atenções dos portugueses convergiam para o Oriente, onde vitórias militares garantiam 
relações comerciais lucrativas. 
D) os franceses, aliados dos espanhóis, controlavam as comunidades indígenas ao longo do litoral bem como 
as feitorias da costa sul-atlântica. 
E) a população de Portugal era pouco numerosa, impossibilitando o recrutamento de funcionários 
administrativos. 
 
 
7. Se levarmos em conta que os colonizadores portugueses mantiveram um contato maior com as nações tupi, 
podemos dizer que as sociedades indígenas brasileiras viviam em um regime de comunidade primitiva, no qual 

A) não existia propriedade privada, pois os únicos bens individuais eram os instrumentos de caça, pesca e 
trabalho, como o arco, a flecha e o machado de pedra. 



    

 

 

 
    

B) cabia aos homens, além da caça e da pesca, toda a atividade agrícola do plantio à colheita. 
C) cada família tinha a sua propriedade, apesar de todos trabalharem para o sustento da comunidade. 
D) a economia era planificada, e todo o excedente era trocado com as comunidades vizinhas. 
E) tanto a propriedade privada quanto a agricultura de subsistência e a divisão de trabalho obedeciam a critérios 
naturais, ou seja, de acordo com o sexo e a idade. 

8. A colonização, apesar de toda violência e disrupção, não exclui processos de reconstrução e recriação 
cultural conduzidos pelos povos indígenas. É um erro comum crer que a história da conquista representa, 
para os índios, uma sucessão linear de perdas em vidas, terras e distintividade cultural. A cultura 
xinguana - que aparecerá para a nação brasileira nos anos 1940 como símbolo de uma tradição estática, 
original e intocada - é, ao inverso, o resultado de uma história de contatos e mudanças, que tem início 
no século X d.C. e continua até hoje. 

FAUSTO, Carlos. Os índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 
 
Com base no trecho acima, é CORRETO afirmar que 
 
A) o processo colonizador europeu não foi violento como se costuma afirmar, já que ele preservou e até mesmo 
valorizou várias culturas indígenas. 
B) várias culturas indígenas resistiram e sobreviveram, mesmo com alterações, ao processo colonizador 
europeu, como a xinguana. 
C) a cultura indígena, extinta graças ao processo colonizador europeu, foi recriada de modo mitológico no Brasil 
dos anos 1940. 
D) a cultura xinguana, ao contrário de outras culturas indígenas, não foi afetada pelo processo colonizador 
europeu. 
E) não há relação direta entre, de um lado, o processo colonizador europeu e, de outro, a mortalidade indígena 
e a perda de sua identidade cultural. 

9. Se abraçarmos alguns costumes deste gentio, os quais não são contra nossa fé católica, nem são ritos 
dedicados a ídolos, como é cantar cantigas de Nosso Senhor em sua língua [...] e isto para os atrair a 
deixarem os outros costumes essenciais [...]. Manuel da Nóbrega, em carta de 1552.  

Com base no texto, pode-se afirmar que 

A) os jesuítas, em sua catequese, não se limitaram a aprender as línguas nativas para cristianizar os indígenas. 
B) a proposta do autor não poderia, por suas concessões aos indígenas, ser aceita pela ordem dos jesuítas. 
C) os métodos propostos pelos jesuítas não poderiam, por seu caráter manipulador, ser aceitos pelos indígenas. 
D) os jesuítas experimentaram os mais variados métodos para alcançar seu objetivo, que era explorar os 
indígenas. 
E) os jesuítas, depois da morte de José de Anchieta, abandonaram seus escrúpulos no sentido de corromper os 
indígenas. 

10. José de Anchieta, missionário jesuíta, veio da Europa, no século XVI, com o objetivo de evangelizar 
as populações indígenas no Brasil. Acerca dos índios, assim ele escreveu: Pouco se pode obter deles se 
a força do braço secular não acudir para domá-los. Para esse gênero de gente não há melhor pregação 
do que a espada e a vara de ferro.  

COTRIM, Gilberto. História e consciência do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1997. p.28. 

O depoimento citado expressa ideias que serviram de base para o(a): 
A) projeto de manutenção da cultura dos povos nativos levado a cabo pela Companhia de Jesus, apesar do 
conflito com as autoridades coloniais. 
B) tratamento dado pelos portugueses aos povos nativos, proibindo sua escravização em todo o território da 
colônia e importando africanos para a lavoura açucareira. 
C) política da Coroa portuguesa, que reunia os nativos nas reduções ou nos aldeamentos, onde ficavam a salvo 
dos ataques dos colonos interessados em sua escravização. 
D) conquista dos povos nativos, impondo-lhes o idioma, a religião, o direito e o modelo econômico e político 
dominante entre os europeus. 

11. Observe a figura e leia o texto. 



    

 

 

 
    

 

Chantada a cruz, com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiramente lhe pregaram, armaram 
altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique [...] Ali estiveram conosco [...] cinquenta ou 
sessenta deles, assentados todos de joelhos, assim como nós. [...] [Na terra], até agora, não pudemos 
saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal [...] Porém, o melhor fruto que dela se pode 
tirar me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela 
deve lançar.  

CAMINHA, Pero Vaz de. Carta do Achamento do Brasil, 10 maio 1500.  

A respeito da tela e do texto, é CORRETO afirmar que 
 
A) demonstram a submissão da monarquia portuguesa à Contrarreforma católica. 
B) expressam o encantamento dos europeus com a exuberância natural da terra. 
C) atestam, como documentos históricos, o caráter conflituoso dos primeiros contatos entre brancos e índios. 
D) representam o índio sem idealização, reservando-lhe lugar de destaque no quadro, o que era pouco comum. 
E) apresentam uma leitura do passado, na qual os portugueses figuram como portadores da civilização. 

12.  O primeiro testemunho sobre a antropofagia na América foi registrado por Álvarez Chanca [...] em 
1493. [...] Registrada a abominação antropofágica, os monarcas espanhóis autorizam em 1503 a 
escravidão de todos os caraíbas pelos colonos. No litoral brasileiro, os tupinambás, do grupo tupi, tinham 
o hábito do canibalismo ritual [...]. Prova de barbárie e, para alguns, da natureza não humana do 
ameríndio, a antropofagia condenava as tribos que a praticavam a sofrer pelas armas portuguesas a 
“guerra justa” e do cativeiro perpétuo em 1557, por terem devorado no ano anterior vários náufragos 
portugueses, entre os quais se encontrava o primeiro bispo do Brasil.  

ALENCASTRO, Luís Felipe de. Folha de S. Paulo, 12 out. 1991. 

 
A partir do fragmento, é CORRETO concluir que 
 
A) as comunidades tupiniquins, aliadas aos franceses, acreditavam na justiça e na importância da guerra justa 
como capaz de permitir a supremacia contra comunidades inimigas. 
B) conforme determinavam as legislações de Portugal e da Espanha até o início do século XIX, apenas os nativos 
da América que praticavam o canibalismo foram escravizados. 
C) a escravização dos ameríndios foi legal e efetiva apenas até a entrada dos primeiros homens escravos 
africanos na América, a partir da segunda metade do século XVII. 
D) o estranhamento do colonizador europeu com a prática da antropofagia por parte dos nativos da América 
serviu de pretexto para a escravização desses nativos. 
E) portugueses e espanhóis, assim como a Igreja Católica, associavam a desumanidade dos índios ao fato de 
esses nativos insistirem na prática da guerra justa. 



    

 

 

 
    

13. O índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, assiste pela televisão a uma partida de futebol que 
acontece em Barcelona ou a um show dos Rolling Stones na praia de Copacabana. Não obstante, não há 
que se iludir: o índio não vive na mesma realidade em que um morador do Harlem ou de Hong Kong, uma 
vez que são distintas as relações dessas diferentes pessoas com a realidade do mundo moderno; isso 
porque o homem é um ser cultural, que se apoia nos valores da sua comunidade, que, de fato, são os 
seus. 

GULLAR, F. Folha de S. Paulo. São Paulo: 19 out. 2008 (Adaptação). 

Ao comparar essas diferentes sociedades em seu contexto histórico, verifica-se que 

A)pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologias de vanguarda, desfrutam da mesma realidade 
cultural. 
B) o índio assiste ao futebol e ao show, mas não é capaz de entendê-los, porque não pertencem à sua cultura. 
C) pessoas com culturas, valores e relações diversas têm, hoje em dia, acesso às mesmas informações. 
D) os moradores do Harlem e de Hong Kong, devido à riqueza de sua história, têm uma visão mais aprimorada 
da realidade. 
E) a crença em Tupã revela um povo atrasado, enquanto os moradores do Harlem e de Hong Kong, mais ricos, 
vivem de acordo com o presente. 

14. Distantes uma da outra quase 100 anos, as duas telas seguintes, que integram o patrimônio cultural 
brasileiro, valorizam a cena da primeira missa no Brasil, relatada na Carta de Pero Vaz de Caminha. Enquanto 
a primeira retrata fielmente a Carta, a segunda – ao excluir a natureza e os índios – critica a narrativa do 
escrivão da frota de Cabral. Além disso, na segunda, não se vê a cruz fincada no altar. 



    

 

 

 
    

 

Ao comparar os quadros e levando-se em consideração a explicação dada, observa-se que 
 
A) a influência da religião católica na catequização do povo nativo é objeto das duas telas. 
B) a ausência dos índios na segunda tela significa que Portinari quis enaltecer o feito dos portugueses. 
C) ambas, apesar de diferentes, retratam um mesmo momento e apresentam uma mesma visão do fato 
histórico. 
D) a segunda tela, ao diminuir o destaque da cruz, nega a importância da religião no processo dos 
descobrimentos. 
E) a tela de Victor Meirelles contribuiu para uma visão romantizada dos primeiros dias dos portugueses no 
Brasil. 
 

 

 

 

 

 



    

 

 

 
    

 

GABARITO 

1. A) “Buscar especiaria” foi uma importante motivação econômica da Expansão Marítima portuguesa 
porque havia grande interesse nesses produtos, originários do Oriente, pela Europa, em função das 
suas propriedades de conservação dos alimentos e, portanto, fontes de vultosos lucros. 
 
B) Duas entre as ações de cristianização a seguir: 
 
• Ação dos jesuítas; 
• Construção de igrejas; 
• Catequese das populações indígenas; 
• Trabalho missionário de várias ordens religiosas; 
• Monopolização do ensino por clérigos católicos. 
 

2. D 

O poema de Fernando Pessoa discorre sobre o projeto europeu, em especial o português, de avançar 

por águas e terras desconhecidas à procura de riquezas. Em seus versos, enfatiza as dificuldades 

enfrentadas (Quem quer passar além do Bojador / Tem que passar além da dor.), as perdas pessoais 

(Por te cruzarmos, quantas mães choraram) e as conquistas (Valeu a pena? Tudo vale a pena / Se a 

alma não é pequena). 

 

3. A 

Nesse trecho clássico da Carta de Caminha, fica evidente o caráter etnocêntrico e religioso que norteou 

os empreendimentos marítimos lusitanos dos séculos XV e XVI, que, mesmo marcados por objetivos 

mercantilistas, não abandonavam as pretensões de expansão da fé católica, evidenciada no comentário 

do autor acerca “do melhor fruto que se pode tirar da terra, que é salvar esta gente”, ou seja, catequizar 

os nativos (impor a eles a fé e os costumes europeus). 

 

4. B 

A opção por uma política colonizadora nas possessões portuguesas definidas pelo Tratado de 

Tordesilhas pode ser compreendida pelo temor da perda do território para os franceses, que intensificam 

a ação no litoral brasileiro em busca do pau-brasil. Também contribuiu para a nova postura portuguesa 

o enfraquecimento do comércio das especiarias no Oriente, exigindo maior atenção do reino luso para 

os territórios que poderiam assumir a condição de elevada rentabilidade, conforme indicam as áreas de 

domínio espanhol. 

 

5. E 

Nessa questão, enfatizam-se os fatores que justificaram a ocupação colonial do Brasil. A perspectiva 

abordada pela questão identifica a montagem do sistema colonial junto ao projeto econômico 

mercantilista, além do esforço lusitano de ampliar a área de influência em várias regiões do mundo. 

Assim, a melhor resposta para essa questão é a alternativa E 

 

6. C 

A chegada dos lusitanos ao solo sul-americano não significou a efetivação do processo de ocupação 

pelos portugueses. Isso ocorreu porque os lucros provenientes das atividades comerciais no Oriente 



    

 

 

 
    

monopolizaram a atenção do Estado português nos primeiros anos do século XVI. Além disso, os 

portugueses, ao contrário dos espanhóis, não se depararam com metais preciosos logo no início de seu 

contato com os índios, ou nativos, das terras brasileiras 

 

7. A 

São apresentadas, nessa questão, as características das sociedades indígenas nos primeiros anos de 

colonização. O objetivo é aferir o conhecimento do aluno acerca dos traços socioeconômicos existentes 

nessas comunidades. A resposta que melhor representa as nações tupis é a apresentada na letra A, 

pois ressalta a inexistência de propriedade privada nessas comunidades, restringindo-se a posse aos 

bens pessoais utilizados para afazeres diários 

 

8. B 

O texto-base da questão afirma que a história dos povos indígenas foi marcada por alterações e 

modificações, independente da presença europeia a partir do século XV. Assim, os sistemas de 

resistência, transformação e integração podem ser compreendidos como um processo sociocultural 

aceitável no estudo dos povos nativos. 

 

9. A 

Essa questão trata da relação entre os jesuítas e os nativos na região da América Portuguesa. O tema 

central é o projeto da catequese, ou seja, a evangelização do gentio. O texto do padre Manuel da 

Nóbrega é marcado pela aceitação de alguns costumes indígenas com o objetivo de ampliar a integração 

entre nativos e religiosos, desde que não ferissem a ortodoxia católica. A alternativa que melhor retrata 

essa ideia é a letra A, pois identifica a estratégia dos padres de exercerem a influência sobre os povos 

indígenas com ações que transcendem o esforço de conhecer a língua dos índios. 

 

10. D 

A questão apresenta a visão europeia dos nativos americanos, em especial dos índios brasileiros. O 

texto atribuído ao padre José de Anchieta ressalta o preconceito dos europeus em relação aos hábitos 

dos nativos e a evidente inadequação do modelo econômico e social dos indígenas ao projeto 

colonizador. Essa difícil conciliação entre colonizador e colonizado acabou por estimular 

posicionamentos que serviram de argumentos para ações abusivas contra os gentios. 

 

11. E 

Nessa questão, analisam-se os primeiros contatos entre indígenas e portugueses na América 

Portuguesa. Tanto a imagem quanto o texto possibilitam enxergar a imposição de elementos políticos e 

culturais aos povos conquistados, enfatizando a perspectiva de um papel civilizador dos europeus no 

processo de Conquista. Não se nota a ideia de troca de valores, mas sim a noção do contato entre povos 

como uma marca eurocêntrica, assim como expressa a letra E. 

 

12. D 

Ressalta-se, na questão, o choque dos europeus com os hábitos indígenas, em especial a ação 

antropofágica. Essa prática, somada a outras ações dos indígenas, contribuiu para que os 



    

 

 

 
    

conquistadores argumentassem a favor do domínio dos povos americanos por meio da ação violenta. A 

chamada Guerra Justa, defendida pelo teólogo Ginés Sepúlveda, se orientava no uso da violência como 

instrumento do processo civilizador do ameríndio pelos imigrantes do Velho Mundo, inibindo as práticas 

tratadas como exóticas ou heréticas. 

 

13. C 

O acesso do índio do Xingu às mais variadas informações é claramente apresentado no texto. Também 

é perceptível que outras áreas do globo estão integradas por uma rede de informações, sendo a televisão 

e a Internet destacados instrumentos de propagação da notícia. Assim, a alternativa que melhor analisa 

a proposta do texto é a C, pois demonstra o processo de alargamento da informação e a redução das 

barreiras físicas na circulação do conhecimento, mesmo que a possibilidade e a forma de apreensão 

dessas informações sejam distinta. 

 

14. E 

A tela de Victor Meirelles contribui para uma visão romantizada do processo do descobrimento quando 

retrata uma relação harmoniosa entre os nativos e os conquistadores portugueses. A reunião ao redor 

da cruz – símbolo do cristianismo – busca transmitir a ideia de uma aceitação dos elementos culturais 

dos conquistadores europeus pelos nativos do Brasil. Assim, justifica-se a letra E como resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 
    

 

 

 

 


