
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: matheuspacheco2000@yahoo.com.br 
 

 

1.   Observe a charge a seguir: 
 

 
 
A charge acima representa os primeiros anos logo após a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. 
 
É correto afirmar que entre as principais características desse período temos a  
a) extração do Pau-Brasil por meio do estanco (troca), onde os indígenas realizavam o corte da madeira e 
recebiam em troca objetos vistosos, mas de estimado valor, como espelhos, armamentos e tecidos diversos.    
b) extração das drogas do sertão por meio de trabalho escravo, pelo qual os exploradores aproveitaram para 
iniciar o processo de ocupação territorial do Brasil a partir da construção de feitorias.    
c) construção das primeiras feitorias com a finalidade de estimular a vinda de colonos para a produção de 
riquezas, como a cana-de-açúcar, e consequentemente efetivar a ocupação do território brasileiro garantindo a 
presença portuguesa.     
d) extração do Pau-Brasil por meio do escambo (troca), onde os indígenas realizavam o corte e o transporte da 
madeira recebendo em troca objetos de pouco valor, como espelhos, miçangas e instrumentos de ferro.    
e) distribuição das primeiras sesmarias, por meio de Estanco, aos donatários que estavam se instalando no Brasil, 
destacando-se, nesse processo, o arrendatário Fernando de Noronha, que se notabilizou na extração do Pau-
Brasil.    
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2.   A imagem abaixo apresenta um ritual antropofágico de um povo indígena do território onde hoje é o Brasil. 
 

 
 
Sobre os povos indígenas do Brasil, assinale a alternativa CORRETA.  
a) Os povos indígenas não foram escravizados pelos portugueses, pois praticavam o escambo.    
b) A imagem acima é falsa, pois os indígenas brasileiros não praticavam a antropofagia.    
c) Todos os povos indígenas brasileiros eram amistosos, o que facilitou a colonização portuguesa.    
d) Os povos indígenas brasileiros apresentavam muitas diferenças entre si, possuíam línguas diferentes, alguns 
praticavam a antropofagia, outros eram nômades, enquanto outros, sedentários.    
e) Os portugueses só tiveram contato com os povos indígenas após a chegada do primeiro Governador Geral.    
  
3.  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) considerado 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.    
 
 
 
 
 



4. O termo 'feitor' foi utilizado em Portugal e no Brasil colonial para designar diversas ocupações. Na 
época da expansão marítima portuguesa, as feitorias espalhadas pela costa africana e, depois, pelas 
Índias e pelo Brasil tinham feitores na direção dos entrepostos com função mercantil, militar, diplomática. 
No Brasil, porém, o sistema de feitorias teve menor significado do que nas outras conquistas, ficando o 
termo 'feitor' muito associado à administração de empresas agrícolas. (Adaptado de Ronaldo Vainfas 
(org.), "Dicionário do Brasil 
Colonial". Rio de Janeiro: Ed. Objetiva, 2000, p. 222). 

 

a) Explique o que eram as feitorias, implantadas no Brasil, durante o período pré-colonial. 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

b) Cite e explique 2 (dois) motivos do fracasso das Capitanias e indique a solução encontrada pelo Governo 
Português para resolver o problema. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________  


