1. (G1 - cftrj 2014) O processo de conquista da América pelos Estados europeus na Época
Moderna foi possível com o uso da força militar, da exploração econômica e da imposição de
valores culturais aos povos indígenas americanos. A partir desta constatação, deve ser
assinalado que:
a) A colonização inglesa na América do Norte desenvolveu relações pacíficas com os povos
indígenas locais, em razão de interesses comerciais e da necessidade de conseguir aliados
para enfrentar os espanhóis.
b) A colonização portuguesa em partes da América do Sul exterminou os indígenas, vistos
como inúteis para o trabalho, e eliminou sua herança cultural ao longo da montagem e
desenvolvimento da colonização.
c) A colonização espanhola se utilizou, em áreas como o planalto mexicano e a região andina,
de hierarquias sociais e formas de trabalho desenvolvidas pelas civilizações indígenas ali
existentes, que foram aproveitadas em benefício da dominação metropolitana.
d) Ao contrário do que ocorreu na América do Norte, a colonização inglesa no Caribe e em
partes da América do Sul recorreu largamente á escravização indígena, como forma de
contornar o monopólio do tráfico de africanos exercido pelos espanhóis.
2. (Pucrs 2014) “A colonização do Peru ilustra seguramente a variedade de ritmos de
aculturação num mesmo espaço cultural. Economicamente, o processo foi rápido: introduziu-se
o cultivo de frutas e legumes europeus, a criação de aves e de gado (...). Por outro lado, todo o
sistema de recrutamento de aldeãos, montado no Império Inca, foi canalizado para suprir o
trabalho nas empresas coloniais, notadamente a produção mineratória. Apesar de tudo, o milho
e a batata permaneceram como os alimentos essenciais das comunidades, e em pouco tempo
foram difundidos entre os europeus. Socialmente, o processo foi lento e ambivalente: à
progressiva ‘hispanização’ dos Kuracas [chefes tribais] (...) contrapôs-se a preservação, pela
massa aldeã, dos costumes e normas do parentesco e da própria língua quíchua ou aymara
(...). Enfim, no terreno religioso, campo das mentalidades coletivas, a tendência foi no sentido
da ‘inércia’, ou seja, da manutenção, ainda que dissimulada e perseguida, dos cultos
tradicionais –as wakas–, especialmente entre a população trabalhadora das aldeias”.
(VAINFAS, Ronaldo. Economia e Sociedade na América Espanhola. Rio de Janeiro: Graal,
1984, p. 44)
A leitura do texto permite afirmar que o processo colonizatório espanhol, na região americana
ali analisada, estabeleceu um espaço sócio-histórico no qual ocorreu
a) a aniquilação rápida dos traços culturais e dos laços sociais autóctones pelos colonizadores.
b) a prevalência unilateral do ritmo de exploração econômica mercantilista sobre os demais
fatores socioculturais.
c) o surgimento diferenciado de relações socioculturais complexas de dominação e resistência.
d) a tolerância jurídica por parte da administração laica metropolitana das manifestações
religiosas locais.
e) a irrelevância dos fatores linguísticos como elementos de defesa cultural dos povos
colonizados.
3. (Acafe 2014) Sobre o processo de descolonização da América espanhola e o seu contexto,
analise as afirmações a seguir.
I. Com a liderança dos Chapetones, os cabildos declararam sua autonomia em relação à
Espanha.
II. O contexto das guerras napoleônicas contribuiu para a revolta criolla contra a metrópole.
III. A independência dos Estados Unidos da América estimulou os movimentos emancipatórios
da América espanhola, influenciados pela ideologia iluminista.
lV. Influenciado pelo movimento de independência de 1822 no Brasil, os países emergentes da
América espanhola, em sua maioria, adotaram a monarquia hereditária.
V. A Santa Aliança, com a liderança da Espanha, enviou navios de combate numa tentativa de
impedir os movimentos de emancipação na bacia do Rio da Prata.
Todas as afirmações corretas estão em:
a) II - III
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b) I - III - IV
c) II - III - IV
d) IV - V
4. (Ufg 2013) O Tratado de Madri (1750) pretendeu atender à disputa de territórios entre
Portugal e Espanha, representando também uma estratégia para melhor administrar os
domínios ibéricos na chamada região das Missões. A tentativa de impô-lo gerou uma guerra
que, ao seu final, terminou por definir o controle sobre as colônias que ocupavam a região dos
Pampas. Esse tratado
a) determinou a troca entre os sete povos das missões, no Uruguai, e a colônia de
Sacramento, no Brasil.
b) redefiniu as fronteiras territoriais na América do Sul, com base no uti possidetis.
c) permitiu aos jesuítas exercer um domínio que se estendeu por toda a região do Prata.
d) garantiu a consolidação da chamada “República dos Guaranis”, sob influência da Igreja
Católica.
e) possibilitou a anexação da região das Missões ao território argentino e do Chaco ao Uruguai.
5. (Ufsc 2013) Leia.
Imperialismo ecológico
Os emigrantes europeus e seus descendentes estão em toda parte, e isso exige uma
explicação. Mais do que qualquer outra, é difícil explicar a distribuição pelo mundo dessa
subdivisão da espécie humana. A localização das outras subdivisões faz sentido que é óbvio. É
na Ásia que vive a maior parte das muitas variedades de asiáticos. Os africanos negros vivem
em três continentes, mas a maioria concentra-se nas latitudes originais, os trópicos, situandose face a face com o oceano de permeio. Os ameríndios, com poucas exceções, vivem nas
Américas, e praticamente todos os aborígenes australianos habitam a Austrália. Os esquimós
vivem nas terras circumpolares, e os melanésios, polinésios e micronésios espalham-se por
ilhas de um só oceano, por maior que seja este. Todos esses povos expandiram-se
geograficamente — cometeram, se assim quisermos, atos de imperialismo —, mas
expandiram-se por áreas adjacentes ou pelo menos próximas àquelas em que já viviam, ou, no
caso dos povos do Pacifico, foram para a ilha mais próxima e desta para a seguinte, não
importa quantos quilômetros de água houvesse entre uma e outra. Os europeus, ao contrário,
parecem ter brincado de pular carniça por todos os quadrantes do globo.
CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa. 900-1900. São
Paulo: Companhia das Letras. 1993. p. 13.
O texto de Alfred Crosby nos remete aos impactos sociais, econômicos, culturais e, também,
ambientais da expansão e dominação europeia sobre as Américas. Considerando isso,
assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).
01) No processo de dominação das Américas pelos europeus, ocorreu o genocídio da
população ameríndia, tanto através das armas quanto de doenças como a varíola e a gripe,
transmitidas pelos conquistadores.
02) Como resultado da dominação europeia nas Américas, está a introdução de espécies
animais, como o cavalo e a vaca, e vegetais, como o trigo e a cevada.
04) O plantation, sistema adotado pelos europeus em suas colônias de exploração nas
Américas, era muito utilizado na Europa pelos produtores rurais das mais diversas regiões
do continente desde a Idade Média.
08) A cana-de-açúcar e o milho são exemplos de culturas agrícolas nativas das Américas
domesticadas pelos europeus e, posteriormente, transformadas em produtos básicos do
sistema de plantation adotado no continente durante o período colonial.
16) A introdução de diversas espécies vegetais nas Américas durante o período colonial
demonstra a preocupação dos colonizadores europeus com o desmatamento das florestas
no Novo Mundo.
32) Durante o período colonial, os europeus desconsideraram completamente os
conhecimentos das populações ameríndias e acabaram implantando nas Américas as mais
modernas técnicas agrícolas adotadas na Europa.
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Gabarito:
Resposta
[C]

da

questão

1:

Somente a alternativa [C] está correta. Quando os conquistadores espanhóis chegaram à
America encontraram civilizações agrárias avançadas como o império Asteca no México e o
império Inca nos Andes. Estes povos já possuíam uma hierarquia social com forte tributação
paga pelos estratos sociais mais baixos. Tal fato contribuiu para a colonização espanhola que
domina a elite local e mantém a estrutura tributária, porém agora pagando impostos para
Espanha. As demais alternativas estão incorretas. A colonização inglesa na América do Norte
não desenvolveu relações pacíficas com os ameríndios. Na colonização portuguesa na
América utilizou-se o trabalho dos nativos paralelo à escravidão negra e não foi eliminado a
herança cultural indígena, basta observar a importância desta cultura dentro da cultura
brasileira.
Resposta
[C]

da

questão

2:

O texto que acompanha o enunciado deixa claro a questão da formação de “relações
socioculturais complexas de dominação e resistência” ao citar que, apesar da colonização
espanhola se impor, alguns grupos indígenas conseguiram manter seus costumes culturais,
políticos ou religiosos, o que demonstra, então, que a formação sociocultural foi complexa e
que houve resistência à colonização.
Resposta
[A]

da

questão

3:

A afirmativa [I] está incorreta porque os calbidos declararam sua autonomia com liderança dos
criollos, e não dos chapetones;
A afirmativa [IV] está incorreta porque as Colônias espanholas, quando independentes,
adotaram a República como forma de governo, e não a Monarquia;
A afirmativa [V] está incorreta porque não houve envolvimento das forças da Santa Aliança
nas guerras de independência da América Espanhola.
Resposta
[B]

da

questão

4:

O Tratado de Madrid, basicamente, surgiu para substituir o Tratado de Tordesilhas, que, na
prática, já não era respeitado desde o período da União Ibérica. De acordo com aquele tratado,
Portugal e Espanha admitiam a violação de Tordesilhas e a necessidade de estipular os novos
domínios territoriais, tanto na América quanto na Ásia. A base do novo Tratado era o direito
privado romano do uti possidetis, ita possideatis (quem possui de fato, deve possuir de direito).
Sendo assim, as terras espanholas na América do Sul ocupadas por Portugal passaram a ser,
por direito, dos portugueses.
Resposta
01 + 02 = 03.

da

questão

5:

Os latifúndios monocultores movidos pelo trabalho escravo, cuja produção era voltada para
exportação – plantations – foram implantados pelos europeus em suas colônias americanas de
exploração, assim como em algumas ilhas da costa africana. Contudo, esse modelo de
produção agrícola não foi utilizado na Europa. A cana-de-açúcar não é nativa da América, e,
tampouco o milho foi produzido em sistema de plantation. A exploração econômica da América
foi predatória; portanto, não houve preocupação dos europeus com a questão do
desmatamento. Os europeus levaram em consideração alguns conhecimentos das populações
ameríndias, principalmente quando era do seu interesse. Outro equívoco consiste em afirmar
que os europeus implantaram na América “as mais modernas técnicas agrícolas adotadas na
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Europa”. Basta lembrarmos que a mão de obra predominante no Brasil e na América
Espanhola baseava-se no compulsoriedade.
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Resumo das questões selecionadas nesta atividade
Q/prova Q/DB

Grau/Dif.

Matéria

Fonte

Tipo

1 ............. 130477 ..... Média ............ História .......... G1 - cftrj/2014 ...................... Múltipla escolha
2 ............. 131340 ..... Média ............ História .......... Pucrs/2014 ........................... Múltipla escolha
3 ............. 132757 ..... Média ............ História .......... Acafe/2014 ........................... Múltipla escolha
4 ............. 124150 ..... Baixa ............. História .......... Ufg/2013 .............................. Múltipla escolha
5 ............. 123958 ..... Elevada ......... História .......... Ufsc/2013 ............................. Somatória
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