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TRABALHO DE RECUPERAÇÃO
ORIENTAÇÕES: REALIZE O TRABALHO ESCRITO À MÃO EM LETRAS LEGÍVEIS.
1. (Uerj 2017)

Podem-se observar nos mapas maneiras distintas de representar o território que viria a ser designado
como Brasil, no contexto da conquista e colonização portuguesa na América entre os séculos XVI e
XVII, respectivamente.
Identifique um aspecto de cada um dos mapas que os diferencie quanto à representação do território.
Em seguida, apresente duas ações políticas ou econômicas da colonização portuguesa no Brasil, uma
para o século XVI e outra para o século XVII.
2. (Fuvest 2017) Durante as obras relativas ao projeto urbanístico Porto Maravilha, na zona portuária
do Rio de Janeiro, foram encontradas, na escavação da área, as lajes de pedra do antigo Cais do
Valongo. Esse cais de pedra foi construído no local que era utilizado para o desembarque de africanos
escravizados desde o século XVIII. Quase um quarto de todos os africanos escravizados nas Américas
chegou pelo Rio de Janeiro, podendo esta cidade ser considerada o maior porto escravagista do
mundo.
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a)

Considerando as atividades econômicas importantes do século XVIII que utilizavam
predominantemente mão de obra escravizada, escreva, na legenda do mapa a seguir, duas dessas
atividades e as localize no mapa utilizando os números I e II.

b) Indique dois motivos que explicam por que, no Brasil, durante o período colonial, a mão de obra
escravizada dos indígenas foi substituída pela mão de obra escravizada dos africanos.
3. (Fgv 2015) Não foi essencialmente demográfico no sentido de que o movimento colonizador não foi
impulsionado por pressões demográficas (como na Antiguidade, a colonização grega), mas tem
dimensão demográfica no sentido de que envolve amplos deslocamentos populacionais (...). A
colonização moderna foi um fenômeno global, no sentido de envolver todas as esferas da existência,
mas seu eixo propulsor situa-se nos planos político e econômico.
NOVAIS, F. Condições de privacidade na colônia. História da vida privada no Brasil. Cotidiano e vida
privada na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 18.
a) Explique as razões pelas quais a colonização portuguesa da América não foi provocada por pressões
demográficas.
b) Exemplifique os tipos de deslocamentos populacionais dirigidos para a América portuguesa.
c) Apresente os elementos político e econômico que propulsionaram a colonização moderna.
4. (Unesp 2017) Caracterize os sistemas administrativos de capitanias hereditárias e de governo geral
empregados na colonização brasileira. Indique duas diferenças entre esses sistemas.
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