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Aluno(a)-------------------------------------------------------------------------------------------------

Avaliação bimestral de história 4º bimestre

1-Chapetones eram os brancos , nobres, espanhóis que detinham privilégios políticos;

(    )verdadeiro

(    )falso

2-Por volta de qual ano, a Coroa portuguesa mudou sua política em relação á América , uma
vez que o comércio com as Índias não apresentava os lucros esperados.

(    )1530

(    )1535

(    )1400

(    )1430

3- Em qual ano a metrópole implantou o sistema de governo – geral , ou seja, decidiu 
centralizar a administração das capitanias hereditárias em um governador – geral enviado a 
colônia.

(     )1530

(     )1448

(     )1540

(     )1548

4-Um intenso tráfico de africanos escravizados abasteceu , durante quatrocentos anos, 
fazendas e minas na América com mão de obra para a produção de açúcar , tabaco, 
extração de metais e pedras preciosas e outras atividades necessárias ao sistema colonial.

(     )verdadeiro

(     ) falso



5-O que foi o Rapto?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-Como funcionava reencaminhamento de escravos de uma região para outra?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7-O tráfico de escravos africanos teve início em 1441, quando navegadores portugueses 
capturaram um grupo de pessoas ao sul do Cabo Bojador , ampliava –se a prática de 
aprisionar e embarcar á força pessoas para serem vendidas como mão de obra;

(     ) verdadeiro

(    ) falso

8-Feitoria é agência comercial nos portos das colônias , onde se armazenavam e se 
negociavam mercadorias , servindo também como fortificação.

(     )verdadeiro

(    ) falso

9-Assinale a alternativa correta  para a característica da colonização espanhola;

(    )Os altos cargos só podiam ser ocupados por nascidos na metrópole .

(    )Exploração do interior do território do fim do século XVII em diante.

(    )Início da administração do território com a divisão em capitanias hereditárias.

(    )Criação do governo – geral para centralizar a administração na colônia;

10-Assinale a alternativa correta para a característica da colonização portuguesa;

(    )Utilização de mão de obra indígena na exploração de minas de prata.

(     )Divisão do território em vice- reinados e capitanias – gerais .

(     )Os altos cargos só podiam ser ocupados por nascidos na metrópole.

(     )Doação de sesmarias (terras)para o empreendimento agrícola aos que tinham recursos 
para organizar uma fazenda.
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