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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 

7º Ano - Ensino Fundamental 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - HISTÓRIA 

 

Prof. Gabriel 

01.No momento da chegada dos portugueses ao atual território brasileiro, havia uma 

ampla pluralidade de povos nativos. Justifique essa afirmativa com base na descrição 

de no mínimo três grupos linguísticos que aqui viviam.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

02. 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 atenções dos portugueses convergiam para o Oriente e não encontraram ouro de primeira. 
d) os franceses, aliados dos espanhóis, controlavam as tribos 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. 
 

03. Antropofagia é a ação de comer carne humana, o que entre humanos é também conhecido como canibalismo. 
A antropofagia era praticada em rituais esotéricos. Sobre esse assunto, responda: 
a) Qual sociedade realizava esse ritual? Explique o objetivo da cerimônia. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
b) Por que podemos dizer que as guerras relacionadas a essa sociedade eram de motivos ritualísticos? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

04. Enquanto os portugueses escutavam a missa com muito "prazer e devoção", a praia encheu-se de nativos. Eles 
sentavam-se lá surpresos com a complexidade do ritual que observavam ao longe. Quando D. Henrique acabou a 
pregação, os indígenas se ergueram e começaram a soprar conchas e buzinas, saltando e dançando (...) (Náufragos 
Degredados e Traficantes (Eduardo Bueno) 

Este contato amistoso entre brancos e índios foi preservado: 
a) pela Igreja, que sempre respeitou a cultura indígena no decurso da catequese. 
b) até o início da colonização quando o índio, vitimado por doenças, escravidão e extermínio, passou a ser descrito 
como sendo selvagem, indolente e canibal. 
c) pelos colonos que escravizaram somente o africano na atividade produtiva de exportação. 
d) em todos os períodos da História Colonial Brasileira, passando a figura do índio para o imaginário social como "o 
bom selvagem e forte colaborador da colonização". 
e) sobretudo pelo governo colonial, que tomou várias medidas para impedir o genocídio e a escravidão 
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05. Os aruaques do Alto do Xingu e os povos tupis encaravam conflitos e guerras de formas diferentes. Explique essa 
diferença apontando as características em relação ao caráter guerreiro destas duas sociedades linguísticas. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
06. Os primeiros aruaques a ocupar a região do Alto do Xingu eram conhecidos como maipures e se notabilizaram por 

suas aldeias fortificadas. Apresente como os maipures criaram formas de interliga-las comentando sobre suas 
construções e formas de aliança. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

07. “São esses canibais que conhecerão com Montaigne uma consagração duradoura. Tornam-se a má-consciência da 
civilização, seus juízes morais, a prova de que existe uma sociedade igualitária, fraterna, em que o Meu não se 
distingue do Teu, ignorante do lucro e do entesouramento, em suma, a da Idade de Ouro. Suas guerras incessantes, 
não movidas pelo lucro ou pela conquista territorial, são nobres e generosas.”. (CUNHA, Manuela Carneiro da. Imagens 
de índios do Brasil: o século XVI. Estud. av., São Paulo, v. 4, n. 10, Dec. 1990, p. 100.) 

O trecho acima se refere ao impacto que a figura de certos índios canibais brasileiros teve sobre os europeus no século 
XVI e, em especial, sobre o pensador francês Michel de Montaigne. Os índios canibais de que Montaigne teve notícia à 
época eram: 
a) Os índios da tribo tupinambá. 
b) Os índios do Alto do Xingu. 
c) Os índios Tupi-Guarani, do litoral paulista. 
d) Os índios da fronteira entre Brasil e Bolívia. 
e) Os índios da tribo xavante. 
  

08. Portugal ao colonizar o Brasil resolveu aplicar medidas administrativas que já haviam experimentado em suas colônias 
africanas. Sobre o inicio da colonização brasileira responda: 
a) Por qual motivo houve o interesse de colonizar de fato o Brasil? 
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
b) Identifique o sistema administrativo do enunciado e depois explique sua distribuição. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

09. As capitanias do Brasil foram uma forma de administração territorial da América 

portuguesa, parte do Império Português, pela qual a Coroa, com recursos limitados, 
delegou a tarefa de colonização e exploração de determinadas áreas, esse sistema 
administrativo não funcionou por diversos fatores, nas linhas abaixo escreva no 
mínimo quatro motivos que levaram ao fracasso das capitanias. 

 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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10. Nos primórdios do sistema colonial, as concessões de terras efetuadas pela metrópole portuguesa pretendiam tanto a 
ocupação e o povoamento como a organização da produção do açúcar, com fins comerciais. 

Identifique a alternativa correta sobre as medidas que a Coroa portuguesa adotou para atingir esses objetivos. 

a) Dividiu o território em capitanias hereditárias, cedidas aos donatários, que, por sua vez, distribuíram as terras em 
sesmarias a homens de posses que as demandaram. 

b) Vendeu as terras brasileiras a senhores de engenho já experientes, que garantiram uma produção crescente de 
açúcar. 

c) Dividiu o território em governações vitalícias, cujos governadores distribuíram a terra entre os colonos portugueses. 

d) Armou fortemente os colonos para que pudessem defender o território e regulamentou um uso equânime e igualitário 
da terra entre colonos e índios aliados. 

e) Distribuiu a terra do litoral entre os mais valentes conquistadores e criou engenhos centrais que garantissem a 
moenda das safras de açúcar durante o ano inteiro. 
 

11. Um dos objetivos da instalação do Governo-Geral no Brasil era instituir um poder centralizador na colônia, garantindo, 
entre outras coisas, proteção às Capitanias Hereditárias. Entre as primeiras medidas tomadas pelo primeiro 
governador-geral, Tomé de Sousa, estava: 

a) a criação da cidade de Manaus, na Amazônia, com o objetivo de explorar o turismo na região da floresta equatorial. 

b) a venda do território da Baía da Guanabara para os franceses huguenotes. 

c) o extermínio da população indígena do litoral brasileiro conhecida como tamoios. 

d) a criação da cidade de Salvador na Baía de Todos os Santos. 

e) a guerra contra os espanhóis pela posse das minas de Potosí. 

12. No desenrolar do processo de colonização portuguesa, os jesuítas tiveram atuação importante. Apresente o contexto 
da criação da companhia jesuítica e seus principais objetivos. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

13. Em 1555, os franceses invadiram o Rio de Janeiro e construíram o forte Coligny numa das ilhas da baía da 
Guanabara: estava assim fundada a França Antártica, que teve cinco anos de vida. A colônia francesa foi desbaratada 
pelos portugueses, sob o comando do terceiro governador-geral, Mem de Sá, em 1560. Sobre as colônias francesas, 
resuma nas linhas abaixo as duas tentativas de colonização francesa no Brasil. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 


