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Sugestão de Atividades – História
7º ano – Unidade 7

1. (Equipe-SP) Sobre a cultura indígena, é falso afirmar que:

a) a base de sua economia era o comércio entre as tribos.
b) a antropofagia tinha um caráter ritual.
c) as trocas que ocorriam não tinham a intenção predominante de fazer circular riqueza.
d) o trabalho era comunitário, não existindo trabalho escravo.
e) a economia era natural ou de subsistência.

2. (UFPR) “Impedir o acesso às terras por pequenos produtores e consequentemente incentivar a 
lavoura de subsistência fugiam ao sentido da colonização mercantilista.”
Analise os objetivos da Coroa portuguesa em relação à colonização de suas terras americanas.

3. Leia atentamente e responda.

“Eles não lavram nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer ou-
tro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame, de que 
aqui há muito, e dessas semente e frutos que a terra e as árvores de si deitam”

Pero Vaz de Caminha

O texto relata características do cotidiano de um grupo humano. Indique quem são essas pessoas 
e as diferenças entre elas e o grupo do qual faz parte o autor do texto.

4. Sobre a escravidão africana na América indique a alternativa correta.

a) Para produzir o açúcar era preciso muita gente para trabalhar; os indígenas, por formarem 
grandes tribos, foram suficientes para a empreitada.
b) Os negros eram contratados por expedições portuguesas diretamente nas aldeias africanas.
c) Os portugueses selavam alianças com chefes das comunidades nativas, que ficavam respon-
sáveis por capturar os negros e comercializá-los com os europeus.
d) Os holandeses criaram um sistema de feitorias que garantia o comércio de escravos.
e) O comércio de escravos não possuía valor algum para o montante da acumulação de riquezas 
portuguesas.
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5. Complete.

a) Os _____________ tinham desenvolvido na ilhas atlânticas o cultivo da __________________.  
Esse cultivo fornecia bons lucros, pois o _________________ era uma mercadoria muito valoriza-
da pelos ______________ da época.
b) O litoral nordestino oferecia as condições ideais para o cultivo da cana: clima ______________ 
e _______________ e a presença de solo de _______________________. 
c) A partir de meados do século XVI, o açúcar tornou-se o principal produto de _______________ 
da América portuguesa.

6. Complete a cruzadinha referente aos povos indígenas do Brasil.

1.  Um dos troncos linguísticos mais importantes.
2. Bebida fermentada à base de mandioca.
3. Lei maior do país, que garante aos índios terras para sua sobrevivência.
4. A ______________ indígena é transmitida oralmente.
5. Região em que sed encontra a maioria das tribos indígenas.
6. Uma das maneiras que colaborou para dizimar a população indígena.
7. Nome da raiz que era a base da alimentação indígena.
8. Líder religioso.
9.____________ Cruz, nome atribuído ao Brasil pelos portugueses.
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7. Complete com V (verdadeiro) ou F (falso).
a) Os portugueses não estabeleceram relações amistosas por meio dos encontros com os chefes 
locais. (     )
b) Construindo fortes feitorias no litoral indiano, os portugueses abasteceram-se de mercadorias 
vindas de vários pontos da África. (      )
c) Na América, os portugueses implantaram colônias, com um governo permanente, ignorando a 
vontade dos nativos e de seus chefes locais. (     )
d) Enfrentando chefes locais, os portugueses atacaram alguns territórios, como Ceuta e Calicute, 
que foram derrotados e submetidos. (     )
e) Explorando os domínios coloniais, os portugueses cumpriam o objetivo mercantilista de obter 
artigos de grande valor no comércio europeu. (     )

8.  Indique os produtos originados do:
a) norte da África:
b) Extremo Oriente:

9. O interesse em madeiras levou a Coroa a conceder a comerciantes portugueses o direito de 
explorar o produto em sua colônia na América. O pau-brasil era adquirido por meio de escambo. 
Explique como isso se dava.

10. “Ali também se instalou a sede do primeiro bispado, órgão responsável pelos assuntos ligados 
à Igreja em toda a colônia.” Indique e explique como se deu a instalação a primeira capital da co-
lônia.


