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Observações para a realização do Trabalho Avaliativo Final 
 

 Trabalho Avaliativo final, valendo 100 pontos.  
 Só realizarão este trabalho àqueles alunos cuja média anual seja inferior a 70 em determinada 

disciplina.  
 Os alunos terão que realizar a atividade no horário e Dia estipulados para cada disciplina (de 7h às 

12h15min - para os alunos do turno da Manhã / de 13h às 17h30min - para os alunos do Turno da 
Tarde), enviando imediatamente para o email do professor.  

 O aluno deverá tirar a nota do campo "precisa" do boletim. 
 Os conteúdos dos Trabalhos avaliativos Finais são do 3° e/ou do 4° Bimestre 
 O aluno que estiver em trabalho avaliativo Final e não o enviar dentro dos critérios supracitados, irá 

direto para a recuperação Final. 
 Os e-mails dos professores estão no cronogramas  ou no site (www.colegioaryquintella.com.br) . 

 

1)  Diferencie a escravidão praticada antes e depois da chegada dos portugueses ao continente africano. 

 

 

2)  Qual era a base que determinava a cobrança do imposto chamado capitação? Por qual razão os donos 
das lavras o consideravam injusto? 

 

 

 

3) Considera-se que uma das razões que deflagraram a Guerra dos Mascates foi a corrida de ouro para a 
Região das Minas, pois ela se tornou o principal destino dos trabalhadores escravizados. Por qual motivo 
essa situação dos escravizados se refletiu nos proprietários em Olinda? 

 

 

4) Com o objetivo de sistematizar o que estudamos neste e em outros capítulos, assinale V para a(s) 
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 

A) (    ) Motivos econômicos podem ser apontados como um dos fatores que impulsionaram os 
portugueses a se lançarem à exploração da costa africana. 

B) (    ) O objetivo dos portugueses era exclusivamente conquistar terras africanas, deixando as Índias 
para os holandeses. 

C) (    ) No século XVI, a África era habitada por um único povo que se espalhava pelas imensas 
proporções do continente. 

D) (    ) A conquista de pontos do litoral africano e o estabelecimento de feitorias facilitaram as navegações 
portuguesas. 

E) (    ) Toda a exploração do litoral africano ficou a cargo do Estado português. A participação de 
exploradores particulares era proibida pelo governo lusitano. 
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5) Sobre as vilas e as cidades coloniais, analise as afirmativas a seguir.  

I. Surgiram especialmente na região litorânea do Brasil. 
II. Apresentavam um intenso comércio e um grande número de habitantes durante todo o ano. Esse fato se 

devia à proximidade dos canaviais da região urbana. 
III. O centro urbanístico da vila e também da vida de seus habitantes era a igreja. 

De acordo com as afirmativas, assinale a alternativa correta. 

A) Todas as afirmativas estão certas. 
B) Todas as afirmativas estão erradas. 
C) As afirmativas I e II estão certas. 
D) As afirmativas I e III estão certas. 
E) As afirmativas II e III estão certas 

6) A respeito do açúcar e da economia açucareira do Brasil Colonial, assinale as três alternativas corretas.  

A) (    ) Na Europa, o açúcar era utilizado como remédio, iguaria, especiaria e até mesmo como presente de 
casamento. 

B) (    ) A cana-de-açúcar é uma planta nativa do Brasil e seu comércio impulsionou a ocupação do interior do 
território brasileiro. 

C) (   ) Para estabelecer a infraestrutura necessária para a produção do açúcar, Portugal estabeleceu uma 
aliança comercial com os espanhóis. 

D) (   ) A produção de açúcar exigia um grande contingente de mão de obra, o que impulsionou o tráfico de 
escravizados vindos da África. 

E) (    ) Sob o sistema mercantilista, os portugueses valeram-se da economia açucareira para garantir lucros à 
Metrópole. 

 

7) Sobre a extração de ouro na Região das Minas Gerais, analise as afirmativas a seguir. 

I. As minas foram encontradas por bandeirantes paulistas que exploravam o interior da Colônia. 
II. A prata foi o minério mais abundante na região. 

III. Mesmo com a descoberta das minas, Portugal não se interessou pela colonização do interior do Brasil. 

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 erradas. 
D) Apenas as afirmativas I e III estão erradas. 
E) Apenas as afirmativas II e III estão erradas 

8) No século XVIII, a exploração de metais preciosos na Colônia promoveu transformações em Portugal e no 
Brasil. 

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 
I. A descoberta do ouro provocou aumento no comércio interno na Colônia. 

II.  O rei de Portugal autorizou a vinda de portugueses para a Colônia com o objetivo de aumentar o processo 
de extração do minério. 

III. Para os colonos, ocorreram a ampliação das medidas de vigilância das atividades comerciais e o aumento 
de impostos. 

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. 
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9) Sobre as revoltas nativistas, analise as afirmativas a seguir e depois assinale a alternativa verdadeira. 

I. Os mascates de Recife questionavam a proibição de utilização dos indígenas como mão de obra 
escravizada pela Coroa portuguesa no século XVII. 

II. A pobreza do Estado do Maranhão e Grão-Pará era resultado da falta de atividades econômicas na região, 
o que deslocava os seus moradores para as expedições de exploração chamadas bandeiras.  

III. O conflito chamado Guerra dos Mascates envolveu os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes 
do Recife. O movimento foi deflagrado quando a Metrópole elevou Recife à condição de vila. 

Estão corretas: 

A) I e II apenas. 
B) I e III apenas. 
C) I apenas. 
D) III apenas 
E) Todas as afirmativas. 

 
10) A economia açucareira nordestina atingiu o auge durante a ocupação holandesa do Brasil. A imagem a seguir 

retrata o mercado de escravos do Recife na época do domínio holandês. Analise-a. 
 

 
WAGENER, Zacharias. O mercado de escravos na Rua dos 

Judeus. 1642. 1 aquarela sobre papel. Museu de Arte de 
Dresden, Dresden. 

Com base em seus estudos e na análise da imagem, assinale com V a(s) alternativa(s) verdadeira(s) e com F 
a(s) falsa(s). 

(    ) Na época da ocupação holandesa do Brasil, a cidade do Recife se destacou pela produção açucareira, ao 
passo que Olinda se consolidava como um grande centro comercial. 

(    ) No século XVII, grande parte dos africanos escravizados trazidos para o Brasil era utilizada na produção 
açucareira. A Revolta de Beckman, que ocorreu no Maranhão, teve esse fato como uma de suas 
principais motivações. 

(    ) A expulsão dos holandeses do Brasil não teve efeito direto na economia açucareira do Nordeste brasileiro. 

(    ) A produção açucareira dos holandeses nas Antilhas estimulou o endividamento dos senhores de engenho 
de Olinda com os comerciantes de Recife. 

(    ) O mercado de escravos de Recife atendia à necessidade de mão de obra para a produção açucareira. 

 

 


