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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA História 

Quantidade de Questões 10 

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

13, 14 e 15 

Data que foi postado o trabalho 02/12 

Data limite para entrega do trabalho 05/12 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho mafatimacsantos@gmail.com  

OBSERVAÇOES 
*Os trabalhos manuscritos, deverão ser feitos de 
CANETA AZUL OU PRETA e se possível com letra de 
forma. 

 
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 4º 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!  

 Equipe CAQ 

 

 

 

 

 

 
Trabalho Avaliativo de História - Professor(a): Maria de Fátima 

4° Bimestre - 02/12/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

mailto:mafatimacsantos@gmail.com
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1 - Os holandeses, detentores de grande frota mercante, distribuíam produtos coloniais pela Europa. Eles 
reuniam condições para transportar e refinar o açúcar brasileiro, bem como financiar grande parte da 
instalação da empresa açucareira. Nesse contexto, estabeleça relação entre a União Ibérica (1580-1640) e 
as invasões holandesas ao território colonial brasileiro. 

 

 

 
2 - Sobre o início da colonização portuguesa nas terras que na atualidade formam o Brasil, faça o que se 

pede a seguir. 
 Explique o significado da frase do frei Vicente do Salvador a respeito dos colonos que vinham ao Brasil: 
“Os portugueses no Brasil pareciam caranguejos agarrados à praia”. 
 

 

 
3 - A respeito da presença francesa em nosso litoral durante o Período Colonial, assinale a alternativa correta. 

a) Ocorreu com o consentimento das autoridades portuguesas. 
b) Os franceses realizavam trocas com os indígenas que habitavam o litoral. 
c) Não havia outro objetivo além da busca de riquezas nas terras americanas 
d) Os franceses que estiveram no Brasil eram católicos que fugiam das perseguições dos protestan- tes 

que governavam o reino francês. 
e) Os franceses tentaram se fixar nas terras da Baía de Guanabara. Porém, foram expulsos e nunca 

mais retornaram ao Brasil Colônia. Analise os documentos a seguir. 
 
4 - A respeito da Insurreição Pernambucana (1645-1654), assinale a alternativa correta. 

a) Luta travada entre portugueses e espanhóis pelo fim da União Ibérica. 
b) Movimento promovido por diversos grupos da sociedade colonial brasileira para a expulsão dos 

holandeses. 
c) Denominação da luta travada pelos holandeses quando invadiram a Bahia. 
d) Movimento para a expulsão dos holandeses de Pernambuco, do qual os senhores de engenho não 

participaram. 
e) Movimento para a libertação dos escravizados que trabalhavam nos engenhos de açúcar. 

 
5 - No século XVII, algumas atividades econômicas provocaram mudanças na Colônia. Sobre essas 

atividades, assinale a alternativa correta.  
a) A produção de gado, voltada para a alimentação da Metrópole, intensificou-se no nordeste da Colônia. 
b) A exploração das drogas do Sertão estava voltada para o mercado interno. 
c) A atividade tropeira utilizava basicamente a mão de obra escravizada. 
d) Com a mineração, a atividade tropeira declinou. 
e) A partir do século XVIII, por determinação régia, a criação de gado se desvinculou dos engenhos. 

 
6- A respeito das drogas do Sertão, analise as afirmativas a seguir 
 I. Eram produtos encontrados no interior do Brasil, especialmente na Região Amazônica. 
 II. Na Europa, eram vendidos por altas somas por se tratar de iguarias (produtos raros). 
 III. Foram explorados apenas por indígenas que realizavam o comércio com os espanhóis. 
De acordo com a análise, assinale a alternativa correta. 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão erradas. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
e) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

 
7 - A respeito do tropeirismo, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Foi a denominação atribuída ao comércio realizado entre Portugal e o Brasil Colônia. 
b) A origem do seu nome está no transporte das mercadorias com tropas de mulas. 
c) Foi praticado no interior da Colônia. 
d) Contribuiu para a formação de vilas e povoados ao longo dos caminhos por onde passava. 
e) Abasteceu a região onde foram descobertas as minas de ouro. 
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8 - Sobre o trabalho na Região das Minas, analise as afirmativas a seguir. 
 I. O trabalho pesado nos garimpos era realizado exclusivamente pelos trabalhadores livres. 
 II. Na região aurífera, surgiram trabalhos distintos da região canavieira 
 III. Muitos habitantes de outras partes da Colônia, ao saber da descoberta de ouro e pedras preciosas na 
região central do Brasil, partiram para ela e se dedicaram ao garimpo. 
 De acordo com a análise das afirmativas, assinale a alternativa correta. 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão incorretas. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

d) Apenas a afirmativa I está correta. 
e) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

 
9 - A atividade mineradora, realizada principalmente no século XVIII na Colônia, está ligada: 

a) À ocupação do litoral nordestino, com o predomínio da mão de obra livre. 
b) À ocupação do território central da Colônia, com o predomínio da mão de obra escravizada. 
c) À rápida ocupação do sul da Colônia, com a formação de núcleos de povoamento urbano. 
d) À ocupação das terras próximas do Vale do Rio São Francisco, com o estabelecimento de fazendas 

de criação de gado. 
e) À transferência da capital da Colônia de Salvador para São Paulo 

 
10 - Assinale a alternativa que apresenta os motivos que levaram a produção aurífera a entrar em declínio no 

Brasil no fim do século XVIII. 
a) A proibição portuguesa de abrir novas lavras de ouro e a diminuição no número de escravizados. 
b) A rígida e eficiente fiscalização da Região das Minas Gerais pela Metrópole e a falta de gêneros de 

primeira necessidade na região. 
c) O crescimento urbano e o desenvolvimento comercial que ocorreram no nordeste da Colônia. 
d) O esgotamento das jazidas e a falta de técnicas e instrumentos mais eficientes para o trabalho de 

extração. 
e) As revoltas da população da região mineradora e o renascimento da riqueza açucareira no nordeste. 


