
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre - História 

Conteúdo: 
 

 COLONIZAÇÃO PORTUGUESA NA AMÉRICA 

 

 BRASIL COLONIAL: SOCIEDADE AÇUCAREIRA 

 

 BRASIL COLONIAL: EXPANSÃO PARA O INTERIOR 

 

 

Lista de exercícios 

1 - Quais as características do Plantation? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões 2 e 3.  

 

“(...) A prática da comercialização de negros começou, em Portugal, no século XV, Em 1444, o 

navegador Gil Eanes, que dez anos antes havia ultrapassado o Cabo do Bojador, levou para lá uma 

carga de duzentos indivíduos, entre pretos retintos e outros clareados, pela mistura com sangue 

árabe ou berbere. A partir daí, cresceu o número de aventureiros envolvidos no transporte e na 

comercialização de sucessivos lotes de africanos escravizados.  

 

O comércio europeu de gente negra começou portanto, antes da descoberta do Brasil, como uma 

espécie de subproduto da exploração marítima da costa ocidental africana pelos capitães que o 

infante D. Henrique despachava do seu promontório de Sagres.(...)” 

Antonio Rosério, Revista Nossa História, 02/2004, p . 63.  

 

2 - No Brasil o escravo indígena foi substituído pelo africano. APRESENTE um argumento histórico 

que justifique tal substituição.  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3 - APRESENTE dois argumentos usados pelos portugueses para convencer os colonos a substituir o 

índio pelo negro nas atividades econômicas coloniais.  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Observe a charge e responda as questões 4, 5 e 6. 

 

 
 

“Estamos dando um exemplo de democracia para o mundo! Este país mal é descoberto e já temos 

eleições!” 
NOVAES, Carlos Eduardo & LOBO, César. 

 História do Brasil para principiantes.  

São Paulo, Ática, 2003. P. 53. 

 

No Brasil colônia, os membros das Câmaras Municipais eram escolhidos apenas entre os “homens 

bons”.  

 

4 - DEFINA quem eram os chamados “homens bons” no período colonial. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5 - Apesar de existir eleições no Brasil Colônia, nem todos podiam votar. DEFINA quem estava 

excluído do direito de voto.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

6 - “Criadas como órgão de colaboração da Coroa, com raríssimas exceções, as Câmaras Municipais 

se apresentaram como obstáculos para o poder real”. 

EXPLIQUE a frase acima.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

7 - As cidades pernambucanas de Olinda e Recife, provocada pela movimentação econômica em 
torno da administração holandesa dos engenhos de açúcar, que transformações os holandeses 
deixaram para essas cidades? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
8 - Por que durante o período colonial, havia atritos entre os padres jesuítas e os habitantes locais? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

9 - Entre os anos de 1500 a 1530 houve várias expedições marítimas portuguesas enviadas ao Brasil, 

esse período foi denominado por alguns historiadores de: 

 

a) Pré-colonizador; 

b) colonial; 

c) expedicionário; 

d) marítimo expedicionário; 

e) marítimo colonial. 

 

10 - Comandadas por Cristóvão Jacques e organizadas para tentar deter o contrabando de pau-brasil 

feito por outros comerciantes europeus, como os franceses, essas expedições foram chamadas de: 

 

a) pau-brasil; 

b) guarda-costas; 

c) feitorias; 

d) forte do pau-brasil; 

e) segurança marítima. 

 



11 - A extração do pau-brasil dependia dos índios. Esse trabalho, a princípio, era conseguido de 

forma amigável, por meio de: 

 

a) feitorias; 

b) pagamentos em ouros; 

c) trabalho escravo; 

d) trabalho voluntário; 

e) escambo. 

 

12 - Foram construídas em determinados pontos da costa do Brasil no período colonial, onde a 

madeira era mais abundante, para armazená-la e protegê-la dos ataques de franceses e de tribos 

hostis: 

 

a) escambos; 

b) engenhos; 

c) fortes; 

d) feitorias; 

e) quilombos. 

 

13 - No período colonial Portugal e Espanha eram os únicos donos das terras das Américas de acordo 

com: 

 

a) a carta rege; 

b) o acordo colonial; 

c) o Tratado de Tordesilhas; 

d) o acordo pré-colonial; 

e) o mapa colonial. 

 

14 - Em que estado do Brasil os bandeirantes acharam as primeiras jazidas de ouro: 

a) No rio de Janeiro; 

b) Em Minas Gerais; 

c) Em São Paulo; 

d) Em Pernambuco; 

e) Na Bahia. 

 

15 - Durante o período da mineração no Brasil ocorreu um violento conflito entre paulista e 

portugueses que ficou conhecido como: 

 

a) Conflito dos moicanos; 

b) Conflito da mineração; 

c) Guerra da mineração; 

d) Guerra dos emboabas;  

e) Conflito do ouro. 

 

 



16 - Em 29 de junho de 1720 eclodiu um conflito com cerca de dois mil revoltosos, comandados pelo 

tropeiro português Felipe dos Santos denominado: 

 

a) Revolta dos emboabas; 

b) Guerra dos revoltosos; 

c) Conflito do quintado; 

d) Conflito dos tropeiros; 

e) Revolta de Vila Rica. 

 

17 - Para garantir a posse da terra Portugal decidiu colonizar o Brasil. Mas, para isso, seria preciso 

desenvolver uma atividade econômica lucrativa. A solução encontrada foi implantar em certos 

trechos do litoral: 

 

a) a produção açucareira; 

b) a explorar o ouro; 

c) a extração do pau-brasil; 

d) a criação de gado; 

e) o comercio de especiarias. 

 

18 - O empreendimento açucareiro durante a colonização do Brasil contou com a participação dos 

holandeses. Enquanto os portugueses dominavam a produção de açúcar, os holandeses 

controlavam: 

 

a) a extração do pau-brasil; 

b) a mineração; 

c) a distribuição comercial; 

d) a mão-de-obra; 

e) a criação de caprinos. 

 

19 - Era um casarão térreo ou um sobrado, onde morava o senhor de engenho e sua família, além de 

capatazes que cuidavam de sua segurança pessoal. Era também o centro administrativo do engenho: 

 

a) senzala; 

b) moenda; 

c) casa-grande; 

d) mansão; 

e) purgador. 

 

20 - Os senhores de engenho nem sempre administravam diretamente suas propriedades, por vezes 

transferindo essa tarefa: 

 

a) a um escravo de confiança; 

b) a qualquer escravo; 

c) a sua esposa; 

d) a um parente próximo; 

e) a um feitor-mor. 



  

 

Gabarito 
 

1. As quatro características que definem o plantation são: monocultura, produção para o mercado 

externo, grandes propriedades, ou seja, latifúndios, e mão de obra escrava. 

 

2. Diante da possibilidade de lucros gerados pelo tráfico negreiro, a Coroa Portuguesa proibiu a 

escravização do índio e fez com que se generalizasse a adoção de mão-de-obra escrava negra nas 

grandes unidades produtoras de açúcar.  

 

3. Defendia a ideia de que o negro era melhor trabalhador que o índio e que ainda, o índio era mais 

rebelde que o negro. 

Defendiam a ideia, com apoio dos jesuítas, de que índio tinha alma, portanto não poderia ser 

escravizado. Quanto aos negros, podiam ser escravizado, sem correr o risco de cometer um pecado. 

  

4. Os homens bons eram obrigatoriamente brancos e deveriam ocupar um lugar privilegiado na 

sociedade local, como por exemplo, os proprietários de terras.  

 

5. Estavam excluídos do direito de voto: os índios, os negros, os mulatos, os mestiços de todo ordem, 

os trabalhadores rurais, os que exerciam ofícios mecânicos e seus auxiliares e as mulheres.  

 

6. Atendendo aos interesses da classe dominante colonial, as Câmaras Municipais assumiam posições 

autonomistas, passando por cima das autoridades portuguesas e desobedecendo as leis impostas 

pela Coroa na Colônia. 

 

7. Com a decisão de montar no Brasil um centro político e econômico tipicamente holandês, o 

príncipe Maurício de Nassau tornou-se o governador do “Brasil Holandês”. Com a chegada de 

Nassau, uma das principais transformações ocorridas foi infra estrutural, os holandeses promoveram 

uma intensa reforma urbana em Olinda e Recife. Essas reformas tornaram essas cidades mais 

dinâmicas e salubres, promovendo um grande estímulo cultural nessa região. 

 

8. Por que os colonos pretendiam escravizar os indígenas e alguns padres eram contra, pois queriam 

aldeá-los em missões.  

 

9.a – 10.b – 11.e – 12.d – 13.c – 14.b – 15.d – 16.e – 17.a – 18.c – 19.c – 20.e 

 

 

 


