
Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   4 1 

 
Turmas: 701 e 702 

 
História - Professor: Maria de Fátima 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA História 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

5 – A África 

6 – O Oriente: Índia, China e Japão 

Data que foi postado o trabalho 22/07/2020 

Data limite para entrega do 
trabalho 

29/07/2020 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

mafatimacsantos@gmail.com  

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 

 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no 
horário estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um 
total de 70 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 do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). 
Caso o aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 
mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 
Positivo do 2º 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 Whatsapp 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!  
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1) Segundo a estudiosa francesa Denise Paulme, a presença europeia na África afetou a dinâmica de 
seus inúmeros povos, transformando um continente rico em um território empobrecido e dependente. 
Leia o texto a seguir a respeito desse assunto. 

Logo que foi conhecida, a África teve a pouca sorte de atrair negociantes preocupados unicamente com o 
desejo de explorarem as suas riquezas naturais. Primeiro os árabes e depois os europeus, tanto uns como 
outros não se importaram com os africanos, apenas com o lucro que deles podiam tirar. Infelizmente, esse 
lucro bem depressa esteve ao seu alcance. A Ásia e, sobretudo a América, necessitavam de escravos, e a 
África – Terra da barbárie, Costa dos escravos, ou País dos escravos – podia fornecê-los. Capturando os 
habitantes das aldeias, comprando prisioneiros aos milhares e provocando, assim, entre os indígenas, 
expedições com a única finalidade de fazer prisioneiros, os negociantes árabes e depois os negreiros 
europeus destruíram pouco a pouco os reinos cuja excelente organização fora mencionada pelos 
descobridores. Os últimos a chegar só encontraram  vencidos  espoliados  e  aterrorizados  que  
procuravam  a  salvação  na  fuga.  O  negro  bárbaro, adorador de grosseiros feitiços, foi uma noção 
errônea, que prevaleceu até o princípio do século, quando, desaparecidas as obras de arte do passado, 
apenas restavam em território negro tradições orais muitas vezes expressas através de lendas ignoradas 
dos europeus. 

PAULME, Denise. As civilizações africanas. Tradução de Fernanda Pinto Rodrigues. Mem Martins: Publicações Europa-América, 
1977. p. 9. (Saber). 

Com base na leitura do texto, responda a esta questão: 

Qual era o interesse dos negociantes europeus que se dirigiam à África? 
Queriam comercializar as riquezas naturais africanas, como pedras preciosas, sal e marfim. 

 

2) Os portugueses utilizavam o termo “Oriente” para se referirem indiscriminadamente à Índia, à China 
ou ao Japão. Ao chegar a essas terras, no entanto, deparavam-se com vários povos, muito diferentes 
entre si, com os quais agiram de formas distintas. 

Por que os portugueses agiram de forma distinta em relação aos indianos e aos chineses? 
Eles agiram de forma diplomática com os chineses pelo seu grande poderio militar, em vez de usar 

a violência, que usaram com os indianos para estabelecer relações comerciais sob ameaça de 
matar e ataca-los. 

3) A respeito da África na Antiguidade, analise as afirmativas a seguir 

I. No nordeste da África, há aproximadamente 3 500 anos, floresceu o Império Egípcio. 
II. O Antigo Egito estava organizado em cidades-estados; cada uma delas era governada por um faraó. 

III. A cidade de Cartago estava situada no norte da África e disputou com Roma o domínio sobre o Mar 
Mediterrâneo. 

IV. Após a vitória sobre Cartago, Roma dominou os territórios cartagineses na África. 

De acordo com a análise, assinale a alternativa correta. 
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(A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
(D) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras 
(E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

4) Leia o texto a seguir. 

O termo, de origem francesa, recobre uma série de funções no contexto da sociedade africana. Numa 
sociedade em que os conhecimentos eram tradicionalmente transmitidos pela palavra – de forma oral – o 
____________ tinha uma posição de destaque, pois lhe cabia transmitir a tradição histórica: era o cronista, 
o genealogista, o arauto, aquele que dominava a palavra, sendo, por vezes, excelente poeta; mais tarde 
passou também a ser músico e a percorrer grandes distâncias, visitando povoações onde tocava e falava 
do passado. Bastante confundido com o “feiticeiro”, exercia, de fato, por vezes, a função de “adivinho”, o 
que era diferente. 

NIANE, Djibril T. Sundjata ou a epopeia mandinga. São Paulo: Ática 

Assinale a palavra que preenche corretamente o texto 

(A) gana  (C)  mansa 
(B) sacerdote (D)  griot 

5) A sociedade brasileira é composta pelo conjunto de povos e culturas de diferentes lugares. A 
influência africana, por exemplo, é notável em vários aspectos da sociedade. Leia os fragmentos a 
seguir. 

Por outro lado, ao provocar o deslocamento maciço das populações africanas, a escravidão e o tráfico de 
escravos deram origem a um novo fenômeno: o da transposição de elementos das culturas africanas e a 
consequente interação entre as experiências socioculturais africanas e as experiências socioculturais 
existentes nos locais para onde os africanos e afrodescendentes foram levados, num fenômeno conhecido 
como diáspora africana. 

MACEDO, José Rivair. História da África. São Paulo: Contexto, 2013. p. 99-100.  

Desde 2003, a Lei federal n° 10.639 tornou obrigatório o ensino de história e cultura da África e dos 
afrodescendentes [...]. O objetivo era romper com o silêncio que persiste nos currículos tradicionais e 
ampliar o espaço da África na memória coletiva do Brasil [...]. 

MACEDO, José Rivair. História da África. São Paulo: Contexto, 2013. p. 7. 

De acordo com a leitura dos textos, analise as afirmativas. 

I. Há referência à presença africana no Brasil, que ocorreu de forma forçada pelo tráfico atlântico. 
II. O segundo fragmento afirma que a sociedade brasileira apresenta grandes influências africanas, e 

que estas devem fazer parte da memória coletiva brasileira. 
III. A escravidão e o tráfico de escravos devem ser analisados tanto na perspectiva da violência inerente 

ao processo, quanto na do impacto cultural causado pelo deslocamento maciço de africanos para fora 
de seu continente de origem. 

(A) Todas as afirmativas estão corretas. (B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. (D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(E) Apenas a afirmativa II está correta.  

6) No processo de expansão marítima portuguesa, visava-se estabelecer relações comerciais com o 
Oriente. No entanto, havia outros interesses envolvidos nas expedições organizadas por Portugal. A 
respeito desse assunto, analise as afirmativas a seguir. 

I. Um dos objetivos da expansão portuguesa era expandir a fé cristã em razão da perda de fiéis causada 
pela Reforma Protestante 

II. Os jesuítas tinham grande interesse nas relações comerciais entre portugueses e povos do Oriente, 
uma vez que poderiam dar continuidade à Reforma Protestante fora dos limites da Europa. 

III. Expandir a fé cristã foi o principal objetivo dos portugueses no período das Grandes Navegações. 

Com base nas afirmativas, assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas o item I é verdadeiro (B) Todos os itens são verdadeiros. 
(C) Apenas o item II é verdadeiro. (D) Todos os itens são falsos. 
(E) Apenas o item III é verdadeiro.  
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7) Chama-se périplo africano 

(A) as viagens realizadas pelos africanos na 
defesa de seus portos que eram atacados por 
navegadores portugueses. 

(B) as expedições de jesuítas com a intenção de 
levar a fé católica aos povos africanos. 

(C) o conjunto de viagens realizadas por 
diversas expedições lusitanas com o 
objetivo de contornar o continente africano 
e atingir a Índia. 

(D) da região situada no extremo-sul do 
continente africano.  

8) Leia o texto a seguir e depois responda à questão proposta. 

A primeira tentativa portuguesa de contatar a China e suas grandes riquezas (como a seda e a porcelana) 
foi realizada pela expedição de Jorge Álvares, que em 1513 fincou um padrão [pedra com o brasão 
português] perto de Cantão. Oficialmente, a primeira embaixada dirigida à China foi comandada por 
Fernão Peres de Andrade, que aportou em Tamau em 1517, com oito navios armados, e depois seguiu 
para a região de Cantão, onde fez um pacto comercial, o primeiro entre um país europeu e a China. 
Fernão enviou como embaixador até Pequim o boticário e viajante Tomé Pires, [...] mas jamais foi recebido 
pelo imperador chinês. 
Desde 1530, navios lusitanos aportavam em Cantão, mas as oscilações da política chinesa dificultavam 
relações comerciais regulares. [...] Durante anos [os portugueses] pressionaram os chineses [...]. Em 
1557, conseguiram ocupar um novo e permanente lo 

AMADO, Janaína; FIGUEIREDO, Luiz Carlos. A formação do império português(1415 – 1580). São Paulo: Atual.1999, p. 93. 

O fragmento do texto serve para mostrar que: 

(A) Macau se tornou a principal base portuguesa na China. 
(B) foram necessários poucos anos para que os chineses e portugueses estabelecessem importantes 

laços comerciais. 
(C)  os portugueses tinham apenas interesses comerciais na China. 
(D)  o imperador chinês reconhecia a importância do reino de Portugal. 
(E) Poucos anos separam a conquista da Índia e a da China pelos portugueses. 

9) Quando comparamos o interesse dos mercadores portugueses do século XVI com o dos comerciantes 
do mundo na atualidade, podemos concluir que 

(A) a China sempre foi vista como um grande mercado consumidor de produtos europeus ou mundiais. 
(B) os produtos de luxo, como porcelana e sedas, continuam sendo os principais atrativos comerciais 

da China. 
(C) há grande semelhança entre o papel chinês atual e o do passado em relação ao comércio mundial. 
(D) as regras mercantilistas continuam sendo seguidas atualmente. 
(E) a China deixou de ser um mercado fornecedor de produtos de luxo para se tornar um grande 

mercado exportador de produtos diversos. 

10) Leia este texto. 

Três portugueses que negociavam nas costas chinesas foram levados por um tufão até a ilha de 
Tanegashima, no Japão, em 3 de setembro de 1543. Muito bem recebidos pelos japoneses, Antonio da 
Mota, Francisco Zeimoto e António Peixoto retornaram à Málaca (situada na Malásia), carregados de 
prata. Nos anos seguintes, navios lusitanos voltaram ao Japão, mas foram atacados pelos chineses, 
desejosos de manter negócios exclusivos com o Japão. 

AMADO, Janaína; FIGUEIREDO, Luiz Carlos. A formação do império português (1415 – 1580). São Paulo:  

Com base no texto e em seus estudos, assinale a afirmativa correta. 

(A) A chegada dos portugueses ao Japão foi planejada. 
(B) Pouco mais de 40 anos separam a chegada ao Japão da chegada à Calicute, mostrando como foi 

rápido o domínio lusitano em toda a Ásia. 
(C) O primeiro produto encontrado no Japão não atendia aos interesses mercantilistas.  
(D)  Assim como genoveses e venezianos tinham interesse em manter o monopólio do comércio 

com o Oriente, os chineses queriam manter o comércio com o Japão como exclusividade. 
(E) A unificação política de Portugal, estabelecida em 1587, não causou mudança nas relações 

comerciais entre portugueses e japoneses. 
 


