
Atividade de quinta-feira (29 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 29 de abril de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 2º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                                               Atividades 

Questão 1 

(UFRJ) Para garantir a posse da terra, Portugal decidiu colonizar o Brasil. Mas, para isso, 

seria preciso desenvolver uma atividade econômica lucrativa. A solução encontrada foi 

implantar em certos trechos do litoral: 

a) a produção açucareira. 

b) a exploração do ouro. 

c) a extração do pau-brasil. 

d) a criação de gado. 

e) o comércio de especiarias. 

 

Questão 2 

(Enem) O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no 

século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das Cruzadas (séculos 

XI e XIII) que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do 

Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um 

produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas 

casadoiras". 

CAMPOS, R. Grandeza do Brasil no tempo de Antonil (1681-1716). São Paulo: Atual, 

1996. 

Considerando o conceito do Antigo Sistema Colonial, o açúcar foi o produto escolhido 

por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de: 

a) O lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. 

b) Os árabes serem aliados históricos dos portugueses. 

c) A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. 

d) As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. 

e) Os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. 

 

Questão 3 

Qual era a estrutura básica da produção de açúcar implantada por Portugal no Brasil? 



a) policultura, trabalho assalariado e grande propriedade. 

b) monocultura, trabalho escravo e pequena propriedade familiar. 

c) monocultura, trabalho assalariado e pequena propriedade familiar. 

d) monocultura, trabalho escravo e grande propriedade. 

e) policultura, trabalho escravo e grande propriedade. 

 

Questão 4 (Unifesp-SP) Com relação à economia do açúcar e da pecuária no nordeste 

durante o período colonial, é correto afirmar que: 

a. por serem as duas atividades essenciais e complementares, portanto as mais 

permanentes, foram as que mais usaram escravos. 

b. a primeira, tecnologicamente mais complexa, recorria à escravidão, e a segunda, 

tecnologicamente mais simples, ao trabalho livre. 

c. a técnica era rudimentar em ambas, na agricultura por causa da escravidão, e na 

criação de animais por atender ao mercado interno. 

d. tanto em uma quanto em outra, desenvolveram-se formas mistas e sofisticadas de 

trabalho livre e de trabalho compulsório. 

e. por serem diferentes e independentes uma da outra, não se pode estabelecer 

qualquer tentativa de comparação entre ambas. 

 

QUESTÃO 4 

Fazenda canavieira na colônia: 

“Somente as fazendas de proprietários mais abastados é que possuíam engenhos. Mas 

todas elas tinham a casa-grande (moradia do fazendeiro), as senzalas (moradias dos 

escravos), casas para trabalhadores livres, reserva florestal (para o fornecimento de 

madeira), áreas de pastagem e de agricultura de subsistência. Os fazendeiros que não 

possuíam engenhos eram chamados de lavradores de cana. Com o tempo, a 

denominação engenho passou a designar a fazenda canavieira que possuía o aparato 

para a produção do açúcar.” 

BRAICK. P.R.; MOTA, M. B. História: das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: 

Moderna, 2007. p. 272. 

A organização da produção açucareira se inseria em um modelo de organização da 

produção denominado de plantation, que consistia em: 

a. produção de diversos produtos em várias unidades de pequena dimensão, com o 

escoamento para o mercado externo e utilizando o trabalho escravo. 

b. a produção de uma monocultura, em pequenas propriedades, orientada para o 

mercado interno e utilizando de mão de obra escrava. 

c. a produção de uma monocultura, em grandes propriedades, orientada para o 

mercado externo, utilizando de mão de obra escrava. 

d. a policultura realizada em pequenas propriedades, orientada para o mercado 

interno, utilizando para isso de mão de obra livre. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


