
 

Leia a seguir o texto e responda às perguntas. 

  

 
A ESCRAVIDÃO - ÍNDIOS E NEGROS 

Boris Fausto 

  As razões da opção pelo escravo africano foram muitas. É melhor não falar em causas, mas em 

um conjunto de fatores. A escravização do índio chocou-se com uma série de inconvenientes, tendo em 

vista os fins da colonização. Os índios tinham uma cultura incompatível com o trabalho intensivo e 

regular e mais ainda compulsório, como pretendido pelos europeus. Não eram vadios ou preguiçosos. 

Apenas faziam o necessário para garantir sua subsistência, o que não era difícil em uma época de peixes 

abundantes, frutas e animais. Muito de sua energia e imaginação era empregada nos rituais, nas 

celebrações e nas guerras. As noções de trabalho contínuo ou do que hoje chamaríamos de produtividade 

eram totalmente estranhas a eles.  

 Podemos distinguir duas tentativas básicas de sujeição dos índios por parte dos portugueses. 

Uma delas, realizada pelos colonos segundo um frio cálculo econômico, consistiu na escravização pura e 

simples. A outra foi tentada pelas ordens religiosas, principalmente pelos jesuítas, por motivos que tinham 

muito a ver com suas concepções missionárias. Ela consistiu no esforço em transformar os índios, através 

do ensino, em "bons cristãos", reunindo-os em pequenos povoados ou aldeias. Ser "bom cristão" 

significava também adquirir os hábitos de trabalho dos europeus, com o que se criaria um grupo de 

cultivadores indígenas flexível às necessidades da Colônia.  

 As duas políticas não se equivaliam. As ordens religiosas tiveram o mérito de tentar proteger os 

índios da escravidão imposta pelos colonos, nascendo daí inúmeros atritos entre colonos e padres. Mas 

estes não tinham também qualquer respeito pela cultura indígena. Ao contrário, para eles chegava a ser 

duvidoso que os índios fossem pessoas. (...) 

https://www.intaead.com.br/ebooks1/livros/hist%F3ria/12.Hist%F3ria%20do%20Brasil%20-

%20Boris%20Fausto%20(Col%F4nia).pdf (Acesso em 23-06-2020) 

 

 

1-) A linguagem do texto é 

a) obscura e poética 

b) clara e subjetiva 

c) clara e objetiva 

d) enigmática e complexa 

e) parcial e interpretativa. 

 

2-) Segundo o texto, os indígenas tinham uma cultura incompatível com a do índio 

porque 

a) a cultura do indígena era produzir aquilo que lhe bastasse para subsistência. 

b) os índios eram vadios e preguiçosos. 

c) os portugueses não gostavam de trabalhar. 

d) os índios não gostavam de trabalhar. 

e) N.D.A. 

3-) Pelas características textuais da linguagem e estrutura do texto podemos 

classifica-lo como: 

a) Relato pessoal 

b) Relato histórico. 
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c) Crônica histórica. 

d) Causo 

e) Provérbio. 

 

4-) Relato histórico é aquele 
a) que resgata a identidade religiosa de um povo. 

b) que transmite uma informação atual de forma objetiva. 

c) que tem por matéria o passado da humanidade, a narração de eventos significativos 

para a sociedade. 

d) que tem por objetivo dar opinião sobre os fatos narrados. 

e) N.D.A. 

 

5-) Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

“____________a relação estabelecida entre um nome e seu complemento.” 

 

a) Regência nominal 

b) Regência verbal 

c) Crase 

d) Objeto direto. 

e) Objeto indireto. 

 

6-) Assinale a alternativa que completa a oração com a preposição correta: 

 

“A personagem do filme foi cruel ________seu amigo.” 

a) de 

b) com 

c) em 

d) a 

e) do 
 
 
 
 

 
 


