1. (Ufsm 2014) Analise o quadro:
Evolução da população do México
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VINCENT, Bernard. 1492: Descoberta ou Invasão? RJ: Jorge Zahar, 1992. p.119. (adaptado)
O acentuado declínio populacional dos astecas do México, no século XVI, está relacionado,
entre outros, com os seguintes fatores:
I. a utilização de armas de fogo altamente destrutivas durante os processos da conquista
militar.
II. as epidemias letais trazidas pelos conquistadores, como a gripe, a varíola, o sarampo.
III. a intensificação da escravidão indígena e do tráfico de escravos índios para a metrópole.
IV. a violência colonial e a alta mortalidade devido ao agravamento das condições de vida dos
índios.
Está(ão) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III e IV.
d) apenas I, II e IV.
e) I, II, III e IV.
2. (Enem 2013) O canto triste dos conquistados: os últimos dias de Tenochtitlán
Nos caminhos jazem dardos quebrados;
os cabelos estão espalhados.
Destelhadas estão as casas,
Vermelhas estão as águas, os rios, como se alguém
as tivesse tingido,
Nos escudos esteve nosso resguardo,
mas os escudos não detêm a desolação…
PINSKY, J. et al. História da América através de textos. São Paulo: Contexto, 2007
(fragmento).
O texto é um registro asteca, cujo sentido está relacionado ao(à)
a) tragédia causada pela destruição da cultura desse povo.
b) tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior.
c) extermínio das populações indígenas pelo Exército espanhol.
d) dissolução da memória sobre os feitos de seus antepassados.
e) profetização das consequências da colonização da América.
3. (Ufg 2013) Leia o documento a seguir.
A admiração que os cavalos causaram aos índios logo que os viram excede a todo
encarecimento: porque, quase em todas as províncias da América, tomaram o cavalo e o
cavaleiro como uma só pessoa. Em suma, não houve coisa de quantas da Europa se
trouxeram que mais os admirasse e assombrasse. Ficavam como fora de si de estupor vendo
um espanhol a cavalo com um peitoral de guizos.
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BERNABÉ, Cobo. In: AMADO, Janaína; FIGUEIREDO, Luiz Carlos. No tempo das caravelas.
Goiânia: Cegraf/UFG; São Paulo: Contexto, 1992. p. 129. (Adaptado).
A narração do cronista espanhol sobre a Conquista do Peru, no século XVI, conduz à
compreensão sobre um componente do imaginário nativo que favoreceu a ação dos europeus.
Esse componente se associa à
a) interpretação cíclica da história, que levava a incorporar os invasores como deuses a
pressagiar o fim dos tempos.
b) crença religiosa politeísta, que pressupunha a aceitação de deuses estrangeiros para
controlar os conflitos entre tribos distintas.
c) devoção à natureza, que implicava no respeito aos animais poupados nas batalhas contra os
invasores europeus.
d) concepção matriarcal vigente, que excluía a preparação para a guerra como tarefa para a
defesa das sociedades nativas.
e) forma de combate utilizado na guerra, que privilegiava a utilização do corpo como meio de
legitimar o heroísmo do guerreiro.
4. (Ufg 2014) Leia o texto a seguir.
A riqueza dos incas e astecas foi assim devorada num relance, os impérios eliminados e,
dentro em pouco, não estava ali, de toda a riqueza sonhada, senão o solo, prodigiosamente
rico de ouro e prata, e restos de tribos selvagens, apavoradas, combalidas, desmoralizadas. O
espanhol [...], por essa forma depredadora, adaptou logo as suas tendências e apetites
naturais às condições novas que se lhe ofereciam. Enquanto houve riqueza acumulada, ele foi
depredador, guerreiro, conquistador. Esgotaram-se as riquezas, ele fez-se imediatamente
sedentário. Colheu os restos de populações índias sobreviventes às matanças, escravizou-as e
fê-las produzir riquezas para ele – cavando a mina ou lavrando a terra.
BOMFIM, Manoel. A América Latina: males de origem. Rio de Janeiro: Topbooks, 1993. p. 103.
(Adaptado).
Ao analisar as relações entre as metrópoles ibéricas e as suas colônias americanas, o
pensador brasileiro Manoel Bomfim (1868-1932) fez uma analogia entre sociedades humanas e
organismos biológicos, prática recorrente entre inúmeros intelectuais brasileiros no início do
século XX. A partir da análise do texto, considerando o contexto histórico e os conceitos de
interações biológicas, conclui-se que o conquistador espanhol
a) sobreviveu e se alimentou à custa das populações incas e astecas, mantendo com elas uma
relação análoga à interação do parasitismo.
b) interagiu com o que restou do solo, das terras e das populações incas e astecas
sobreviventes, numa relação análoga ao mutualismo.
c) devorou, com seu apetite natural, as riquezas dos povos incas e astecas, mantendo com
eles uma relação análoga ao comensalismo.
d) depredou, escravizou e explorou os povos incas e astecas sobreviventes, estabelecendo
com eles uma relação análoga ao predatismo.
e) viveu à custa das populações incas e astecas, na condição de hospedeiro, por meio de uma
relação análoga à interação do inquilinismo.
5. (Unicamp 2014) Desde o período neolítico, os povos de distintas partes do mundo
desenvolveram sistemas agrários próprios aproveitando as condições naturais de seus habitats
e do conhecimento adquirido e transmitido entre os membros da comunidade.
Assinale a alternativa que estabelece corretamente a relação entre o povo habitante de uma
determinada área, o sistema produtivo por ele desenvolvido, as condições naturais
aproveitadas e os produtos cultivados.
a) Egípcios; uso da irrigação e drenagem; planícies úmidas e férteis dos rios Tigres e Eufrates;
arroz e café.
b) Incas; uso de terraços com técnicas de curvas de nível e irrigação de vales; aproveitamento
dos altiplanos andinos; batata e milho.
c) Chineses; uso intensivo dos terraços das altas montanhas; planalto de Anatólia no extremo
leste da Ásia; café e cacau.
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d) Mesopotâmicos; uso de cultivos de inundação e de regadio; vales férteis dos rios Ganges e
Amarelo; cana-de-açúcar e feijão.
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Gabarito:
Resposta
[D]

da

questão

1:

A afirmativa [III] está parcialmente errada, porque os escravos indígenas não foram levados
para a Metrópole, sendo utilizados apenas em trabalhos nas Colônias.
Resposta
[B]

da

questão

2:

A tomada do México pelos espanhóis junto aos astecas foi facilitada por uma série de fatores,
dentre os quais podemos destacar:
- inicialmente, os astecas consideraram que os espanhóis eram deuses;
- os espanhóis usaram da "guerra bacteriológica" para matar os astecas;
- belicamente falando, os espanhóis eram muito mais preparados para o enfrentamento do que
os astecas.
Sendo assim, as tentativas de resistência por parte dos astecas foram frustradas.
Resposta
[A]

da

questão

3:

No primeiro contato entre astecas e espanhóis, os nativos americanos acreditaram que os
europeus eram deuses, previstos para chegarem em uma de suas muitas lendas religiosas que
anteviam os fins dos tempos. O fato de os espanhóis terem chegado em grandes navios e
utilizarem cavalos (animais que os astecas desconheciam) reforçou a tese asteca, o que
facilitou a entrada dos espanhóis no Vale do México.
Resposta
[A]

da

questão

4:

[Resposta do ponto de vista da disciplina de História]
Somente a alternativa [A] está correta. A doutrina Positivista que surgiu em meados do século
XIX por Augusto Comte e ampliada por Durkheim associava a sociedade a um organismo vivo
ou a um corpo. O corpo social era associado ao corpo biológico. A sociedade é constituída por
partes (instituições) que formam o todo e cada parte deve funcionar adequadamente. Da
mesma forma, o corpo é constituído por partes e cada uma deve exercer a sua função. Assim,
Manoel Bomfim faz uma analogia entre as sociedades humanas (Incas e Astecas) aos
organismos biológicos. As demais alternativas estão incorretas.
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia]
Os conquistadores europeus viveram às custas das populações de incas e astecas, no tocante
à sua sobrevivência alimentar e exploração de riquezas minerais, caracterizando uma relação
de parasitismo com os povos conquistados.
Resposta
[B]

da

questão

5:

Utilizando técnicas de irrigação baseadas no uso de terraços de água, os Incas, nos planaltos
andinos, tinham sua economia baseada na produção de excedentes. Seus principais produtos
eram a batata e o milho.
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Resumo das questões selecionadas nesta atividade
Q/prova Q/DB

Grau/Dif.

Matéria

Fonte

Tipo

1 ............. 134006 ..... Baixa ............. História .......... Ufsm/2014............................ Múltipla escolha
2 ............. 127952 ..... Média ............ História .......... Enem/2013........................... Múltipla escolha
3 ............. 125384 ..... Média ............ História .......... Ufg/2013 .............................. Múltipla escolha
4 ............. 134779 ..... Média ............ História .......... Ufg/2014 .............................. Múltipla escolha
5 ............. 128128 ..... Média ............ História .......... Unicamp/2014 ...................... Múltipla escolha
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