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1. Observe o mapa abaixo e responda as questões referentes a ele. (1,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual é o assunto tratado na imagem? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Quais foram os possíveis caminhos utilizados pelos seres humanos para chegarem ao continente americano? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

c) Os primeiros habitantes do Brasil não deixaram escritas, pois se sabe que eles ainda não a conhecia. Sendo assim, é 

correto afirmar que eles deixaram vestígios? Se sim, quais foram os vestígios?     

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

2. Sobre a chegada dos primeiros homens à América, assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas. 

(1,0)  

(       )  Os pesquisadores acreditam que os primeiros seres humanos surgiram na América. 

(       )  Os sítios arqueológicos eram locais ocupados por nossos antepassados. 

(       )  A travessia pelo Estreito de Bering é uma das teorias que explica a chegada dos homens à América. 

(       )  Os primeiros habitantes do Brasil deixaram vestígios escritos que expressavam sua visão de mundo. 

(       )  O fóssil mais importante para a compreensão do povoamento da América chama-se Luzia. 

http://www.colegiocpi.com.br/
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3. Os povos indígenas do Brasil compreendem um grande número de diferentes grupos étnicos que habitam o país desde 

milênios antes do início da colonização portuguesa, que principiou no século XVI, fazendo parte do grupo maior dos povos 

ameríndios.  

 Sobre os povos indígenas do Brasil, faça o que é solicitado. (1,1)  

a) Explique como uma pessoa é considerada indígena.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b) Os povos indígenas do Brasil vivem por todo o país e possuem diversos modos de vida! Por que podemos dizer que 

existe uma diversidade indígena? Explique sua conclusão.  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

c) Sobre os povos e a cultura indígena, preencha as lacunas do texto com as palavras do retângulo abaixo: 

 

 

No Brasil, os _________________ são considerados descendentes dos primeiros habitantes desse 

____________________. Estima-se que aqui habitavam entre 2 e 5 milhões de indígenas e atualmente esse número não 

chega a um milhão. Segundo a Fundação Nacional do Índio, a _______________________, existem algumas regras para 

classificar alguém que se reconheça com indígena, é a ______________________________. Os povos indígenas são 

chamados de _____________________________ pois nasceram no território brasileiro.  

4. Era dos descobrimentos é a designação dada ao período da história que decorreu entre o século XV e o início do século 

XVII, durante o qual, inicialmente, portugueses, depois espanhóis e, posteriormente, alguns países europeus exploraram 

intensivamente o globo terrestre em busca de novas rotas de comércio.  

 Agora é sua vez! Explique os motivos que fizeram  Portugal  ser o primeiro país a desbravar o oceano atlântico. (1,0) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

INDÍGENAS – TERRITÓRIO – NATIVOS – FUNAI – AUTODECLARAÇÃO 
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5. Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre portugueses e indígenas de “encontro de culturas” (como uma 

tentativa de amenizar e adocicar as péssimas relações que foram mantidas), mas percebemos que o início do processo de 

colonização portuguesa foi um “desencontro de culturas”. (1,0)  

a) Com base no que estudamos, escreva um parágrafo explicando como foram os estranhamentos entre os portugueses e 

os indígenas.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
b) Marque com um  X a alternativa verdadeira. A imagem mostra o primeiro contato dos portugueses com os indígenas no 

Brasil. Ao chegarem à nova terra, os portugueses encontraram: 

(        ) Povos que falavam a mesma língua e tinham os mesmos costumes. 

(        ) Povos que tinham a mesma religião, portanto, acreditavam no mesmo Deus. 

(        ) Povos que tinham cultura, religião e etnia diferentes. 

(        ) Tanto indígenas quanto portugueses vestiam-se do mesmo modo.  

 
6. De acordo com o artigo 149 do Código Penal brasileiro, o trabalho escravo tem condições degradantes de trabalho 

(incompatíveis com a dignidade humana, caracterizadas pela violação de direitos fundamentais que colocam em risco a 

saúde e a vida do trabalhador) além da jornada excessiva de trabalho.  

 Estudamos no Capítulo 9, que o Brasil tinha um sistema escravista inserido pelos portugueses! Explique por que o 

trabalho dos “africanos escravizados” foi substituindo, aos poucos, o trabalho forçado dos indígenas. (1,0) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

7. Na imagem ao lado mostra uma das formas de resistência 

escrava, as revoltas e as queimadas das fazendas. Elabore um 

parágrafo sobre mais outras formas de resistência escrava! 

 

 

 

 

As revoltas dos escravos eram, muitas vezes, voltadas contra seus 
senhores e feitores, podendo, inclusive, resultar na morte deles. 



 

www.procampus.com.br 
 

GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS - “A PAZ ESTÁ NA BOA EDUCAÇÃO.” 
  

 4/4 

 Agora é com você! Explique também a diferença entre quilombos e mocambos. (0,9)  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

8. Observe a imagem que retrata a presença africana no Brasil e assinale (V) para as alternativas verdadeiras ou (F) para 

as falsas. (1,0) 

(      )  Os africanos foram trazidos para o Brasil para substituir os 

índios que costumavam fugir das plantações. 

(      )  Os africanos precisaram aprender com os indígenas 

atividades relacionadas à agricultura. 

(      )  Tráfico negreiro era o nome dado ao comércio de seres 

humanos trazidos à força para a América. 

(      )  Os africanos eram vendidos em mercado como se fossem 

mercadorias. 

(      )  Engenho é o nome dado ao local onde os escravos 

moravam com suas famílias. 

 

 

9. A Guerra dos Emboabas foi um confronto travado de 1707 a 1709, estudamos que esse conflito ocorreu nas regiões das 

minas!  

 Faça o que é solicitado a seguir. (1,0) 

a) Explique os envolvidos e os motivos que levaram a Guerra dos Emboabas.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
b) Relacione cada uma das palavras abaixo às suas características: 

(  1  )  Entradas (      )  Ensinamentos católicos. 

(  2  )  Bandeiras (      )  Viagens realizadas por interesses particulares. 

(  3  )  Catequização (      )  Reservas de recursos minerais valiosos. 

(  4  )  Jazidas (      )  Viagens organizadas e financiadas pelo governo português. 

 

Jean Baptiste Debret, mercado da Rua Valongo, viagem 
pitoresca e histórica ao Brasil, 1834. Fonte: 
http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/imagens/f3029_a
mp.html.  
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10. Minas Gerais foi uma região que se destacou pelo ciclo do ouro, no qual diz respeito ao período da história brasileira 

em que a extração e exportação do ouro dominou a dinâmica econômica do Brasil Colônia.  

 A imagem abaixo representa trabalhadores escravizados trabalhando nas minas, sobre esse trabalho, responda as 

questões. (1,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Quais trabalhos eram desempenhados pelos negros escravizados nas minas?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

a) Por qual meio os escravos poderiam obter sua liberdade?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


