
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

História (José Netto)   -   Turma:  2001   

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA História 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

Unidade 22 “Brasil Colonial: sociedade 
açucareira” 
Unidade 23 “Antigo Regime” 
Unidade 24 “Iluminismo” 
  

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 19/05 – terça 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 23/05 - sábado 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

profzenetto@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR  
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1) TEXTO I 
“Valeu Zumbi / O grito forte dos Palmares / Que correu terras, céus e mares / Influenciando a 
Abolição / 
Kizomba, a festa da raça.” 
 Samba-enredo de Luiz Carlos da Vila, Rodolpho de Souza e Jonas Rodrigues. Vila Isabel, 1988. 

 
TEXTO II 
Surgiu nessa história um protetor. Zumbi, o divino imperador, Resistiu com seus guerreiros em 
sua Tróia Muitos anos, ao furor dos opressores. 
Quilombo dos Palmares, Samba-enredo de Noel Rosa e Anescar Rodrigues. Salgueiro, 1960. 

É comum a presença do Quilombo dos Palmares e de seu maior líder, Zumbi, em letras de 
sambas-enredo que os retratam como 
 
A) vítimas de um sistema desapiedado. 
B) membros de uma elite abolicionista. 
C) interlocutores da passividade negra. 
D) emblemas da benevolência senhorial. 
E) símbolos da resistência de um povo. 
 
2) Analisando as estruturas econômicas coloniais, o historiador Caio Prado Jr., assim se referiu 
ao tema da escravidão: “É aliás esta exigência da colonização que explica o renascimento, na 
civilização ocidental, da escravidão em declínio desde os fins do Império Romano e já quase 
extinta de todo neste século XVI em que se inicia aquela colonização” 

 A qual exigência da colonização o autor está se referindo? 
 
A) Ao fato de o litoral brasileiro apresentar imenso potencial mineral e somente os escravos 
africanos terem a necessária técnica de extração. 
B) À definição de uma colonização baseada na plantation, dentro dos padrões mercantilistas da 
época moderna. 
C) À impossibilidade de se utilizar o trabalho escravo dos indígenas, visto que não se 
adaptaram de forma conveniente ao trabalho compulsório. 
D) À especialidade própria das regiões americanas, que estavam a exigir a implantação de um 
amplo sistema de feitorias destinadas ao comércio dos produtos tropicais. 
E) nenhuma das respostas anteriores. 
 
3) A utilização de trabalhadores escravos foi constante durante a colonização da América 
Portuguesa. A partir do século XVI, observa-se a diminuição da utilização de mão de obra 
indígena escravizada e um aumento significativo no tráfico de escravos trazidos do continente 
africano. Com o passar do tempo, a escravidão indígena declinou e a escravidão de africanos e 
seus descendentes foi predominante. 

 Entre os fatores que explicam a predominância da mão de obra escrava africana, é 
correto apontar  
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A) os prejuízos obtidos pela Igreja com a catequização dos índios nas regiões missioneiras.  
B) a dificuldade de acesso aos índios já que estes viviam afastados das regiões litorâneas.  
C) a baixa produtividade dos índios nas tarefas industriais para as quais eram enviados.  
D) a proibição da escravidão indígena que contou com o apoio dos bandeirantes paulistas.  
E) a alta lucratividade que o tráfico internacional de africanos trazia para a Metrópole.  
 
4) Os diários, as memórias e as crônicas de viagens escritas por marinheiros, comerciantes, 
militares, missionários e exploradores, ao lado das cartas náuticas, seriam as principais fontes 
de conhecimento e representação da África dos séculos XV ao XVIII.A barbárie dos costumes, 
o paganismo e a violência cotidiana foram atribuídos aos africanos ao mesmo tempo em que 
se justificava a sua escravização no Novo Mundo. A desumanização de suas práticas serviria 
como justificativa compensatória para a coisificação dos negros e para o uso de sua força de 
trabalho nas plantations da América. 
Regina Claro. Olhar a África, 2012 (adaptado). 

 As “plantations da América”, citadas no texto, correspondem a 
 
A) um esforço de coordenação da colonização ao redor do Atlântico, com a aplicação de 
modelos econômicos idênticos nas colônias ibéricas da América e da costa africana. 
B) uma estratégia de valorização, na colonização da América e na África, das atividades 
agrícolas baseadas em mão de obra escrava, com a consequente eliminação de toda forma de 
artesanato e de comércio local. 
C) um modelo de organização da produção agrícola caracterizado pelo predomínio de grandes 
propriedades monocultoras, que utilizavam trabalho escravo e destinavam a maior parte de sua 
produção ao mercado externo. 
D) uma forma de organização da produção agrícola, implantada nas colônias africanas a partir 
do sucesso da experiência de povoamento das colônias inglesas na América do Norte. 
E) uma política de utilização sistemática de mão de obra de origem africana na pecuária, 
substituindo o trabalho dos indígenas, que não se adaptavam ao sedentarismo e à escravidão. 
 
5) “No século XVI, os Estados afirmam-se cada vez mais como grandes coletores e 
redistribuidores de rendimentos; apoderam-se por meio do imposto, da venda de cargos, das 
rendas, dos confiscos e de uma enorme parte dos diversos “produtos nacionais”. Esta múltipla 
penhora é eficaz dado que os orçamentos flutuam por junto sobre a conjuntura e seguem a 
maré dos preços. O desenvolvimento dos Estados está assim ligado à vida econômica, não é 
um acidente ou uma força intempestiva tal como pensou demasiado apressadamente Joseph 
A. Schumpeter. Querendo ou não, são os maiores empreendedores do século. É deles que 
dependem as guerras modernas, com efetivos e com despesas cada vez maiores; tal como as 
maiores empresas econômicas: a Carrera de Índias a partir de Sevilha, a ligação de Lisboa 
com as Índias Orientais, a cargo da Casa da Índia, ou seja, do rei do Portugal.” 
BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o mundo mediterrânico na época de Felipe II.Lisboa: Martins Fontes, 1983, v. 1, p. 495. 

O texto acima refere-se às práticas absolutistas segundo as quais 
 
A) o Estado liberal propunha um controle excessivo sobre a economia. 
B) o desenvolvimento econômico do Estado estava atrelado à redistribuição de rendimentos ao 
povo como forma de diminuir a tensão social gerada pela miséria. 
C) o Estado procurava não intervir na economia aliviando a classe produtiva dos impostos. 
D) o mercantilismo tinha como função política acumular tesouros para o Estado. 
E) a carga tributária deveria diminuir garantindo reservas positivas para o superavit primário. 
 
 



 

 
 
6)  
Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um 
conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma 
determinada noção de soberania. Neste sentido, a charge 
apresentada demonstra 
 
A) a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, 
sem os adornos próprios à vestimenta real.    
B) a unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei 
com a vestimenta real representa o público e sem a 
vestimenta real, o privado.    
C) o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei 
despretencioso e distante do poder político.    
D) o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos 
de outros membros da corte.    
E) a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político 
adornado esconde os defeitos do corpo pessoal.    
 
7) Quais eram os 3 estados do Antigo Regime? Que fator determinava a separação das 
pessoas nestes Estados? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
8) O século XVIII registrou profundas transformações na maneira de governar de diversos 
dirigentes: 
 
- Frederico II, da Prússia, “aboliu as torturas aplicadas aos presos em seu país [...] incentivou 
as letras, as artes e as ciências [...] e dirigiu pessoalmente a reforma de Berlim, capital da 
Prússia na época”.  
(BOULOS JR, 2011)  

- O Marquês de Pombal, “principal ministro do rei D. José I [...] valendo-se de seu enorme 
poder, decretou a emancipação dos indígenas na América portuguesa, a abolição da 
escravidão africana e a fundação da Imprensa Régia, em Portugal”  
(BOULOS JR, 2011).  

- José II, da Áustria, adotou a tolerância religiosa, mas manteve intocados o militarismo e a 
servidão.  
(BOULOS JR, 2011)  

- Catarina II, da Rússia, “mandou construir escolas, fundou hospitais, dirigiu a reforma da 
capital (São Petersburgo) e combateu a corrupção nos meios civis e religiosos”.  
(BOULOS JR, 2011)  

 Sobre os dirigentes acima mencionados e seus governos, pode-se afirmar que  
 
A) todos foram provavelmente inspirados por ideias iluministas, e o tipo de governo adotado 
por eles foi chamado pelos historiadores do Século XIX de despotismo esclarecido.  
B) somente Frederico II e Catarina II foram inspirados por ideias iluministas, e o tipo de 
governo adotado por eles foi chamado de socialismo.  
C) todos foram provavelmente inspirados pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau, e o tipo de 
governo adotado por eles foi chamado de democracia.  
D) Frederico II e o Marquês de Pombal militarizaram seus países e adotaram governos 
comunistas.  
E)  fundamentaram-se em correntes filosóficas diferentes, mas todos adotaram governos 
liberais.     
 



 

 
 
9) O Iluminismo foi um movimento intelectual, portador de uma visão unitária do mundo e do 
homem, apesar da diversidade de leituras que lhe são contemporâneas, conservou uma 
grande certeza quanto à racionalidade do mundo e do homem, a qual seria imanente em sua 
essência. 
FALCON, F. J. C. Iluminismo, São Paulo: Ática, 1986. Adaptado. 

 Suas principais linhas de força foram:  
A) o pensamento crítico, o primado da razão, a antropologia e a educação.  
B) a ideia de progresso, a antropologia, a manutenção das tradições e a explicação racional 
para tudo.  
C) o direito coletivo, o direito à propriedade, o primado da razão, a ideia de progresso.  
D) o sentimento humanitário, a futilidade da guerra, a manutenção das tradições e a explicação 
racional para tudo.  
E) a ideia de socialismo, o pensamento crítico, o antropocentrismo e o naturalismo.  
 
 
10) Os ideais iluministas beneficiaram a burguesia? Justifique. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


