
- SUPERAR A CRISE FEUDAL: CRISE DO SÉCULO XIV.

- EXPANDIR O CRISTIANISMO: ESPÉCIE DE “NOVA CRUZADA”.

- INTERESSES ECONÔMICOS: ESPECIARIAS ORIENTAIS E METAIS.

- PARTICIPAÇÃO DO ESTADO: ORGANIZAÇÃO, FINANCIAMENTO...

1



- BURGUESIA: AMPLIAR O COMÉRCIO COM O ORIENTE.

- NOBREZA: BUSCA DE TÍTULOS, TERRAS E PRESTÍGIO.

- ESPECIARIAS: PIMENTA, CRAVO, CANELA, GENGIBRE, TECIDOS...
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- POR MARES NUNCA DANTES NAVEGADOS: MAS JÁ EXPERIENTES NA PESCA, NO
MEDITERRÂNEO....

- ESTADO ORGANIZADO: PRIMEIRO ESTADO COM PODER CENTRAL E INTERESSE NOS
NEGÓCIOS MARÍTIMOS.

- POSIÇÃO PRIVILEGIADA: DE FRENTE PARA O MAR OCEANO.

- POLÍTICA DE INCENTIVO À NAVEGAÇÃO: ESCOLA DE SAGRES.

- ESPÍRITO DE AVENTURA: CORAGEM, ASTÚCIA DOS PORTUGA...
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“Desembarque de Cabral em Porto Seguro”, quadro de Oscar Pereira 
da Silva (1904) 6
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- COSTA AFRICANA: CONQUISTA DE TERRITÓRIOS.

- ÍNDIA E ORIENTE: VASCO DA GAMA “ABRE O CAMINHO DAS ÍNDIAS”.

- AMÉRICA: CRISTÓVÃO COLOMBO “DESCOBRE” A AMÉRICA.

- BRASIL: CABRAL INCORPORA O BRASIL AOS DOMÍNIOS LUSOS.

OBS.: DIVISÃO DO MUNDO COLONIAL: TRATADO DE TORDESILHAS.
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PROFESSOR: 

DISCIPLINA: 

CONTEÚDO: 
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- TRONCOS LINGUÍSTICOS: TUPI, TAPUIA, ARAUK, CARAÍBA.

- RIQUEZA CULTURAL: VÁRIOS ESTILOS DE VIDA, PINTURAS 

CORPORAIS...

- DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO: HOMENS: CAÇA, PESCA, GUERRA.

MULHERES: COLETA, AGRICULTURA, ARTESANATO...

- RELIGIÃO: ANIMISTA (ENTES DA NATUREZA), POLITEÍSTA...

OBS.: ANTROPOFAGIA RITUAL: INCORPORAR AS QUALIDADES...
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- TÉCNICAS DE SOBREVIVÊNCIA NOS TRÓPICOS: REDES DE DORMIR, TÉCNICAS DE
PESCA, CONHECIMENTOS SOBRE AS PLANTAS....

- COIVARA: “FOGO COM VARAS”.

- BANHO DIÁRIO: HIGIENE E SAÚDE.

- ARAPUCA, ALÇAPÃO, ARCO E FLECHA: ARMADILHAS E ENGENHOS.

- PALAVRAS INDÍGENAS: PIAUÍ, SAMAMBAIA, PIRIPIRI...

- GÊNEROS AGRÍCOLAS: CAJU, AMENDOIM, MANDIOCA, MILHO....
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Policarpo Vieira, Dom Inocêncio.
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“Herdamos dos índios um vasto e 
complexo arsenal de técnicas para se 

deslocar neste imenso território. 
Herdamos centenas de frutos, árvores, 
ervas, seu trato e seu uso. Herdamos o 
hábito do banho diário. Mas a herança 

nobre e profunda que os índios nos 
legaram é o testemunho de que é 

possível um povo viver magnificamente 
integrado à natureza, numa trama 
secreta de coexistência pacífica e 

amistosa.”(Darcy Ribeiro. O Povo Brasileiro.)
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EXERCÍCIOS

1. (F.C.) À época da expansão marítima,
Portugal era um país de religião
___________. Daí, durante as viagens
marítimas, os padres da Igreja tinham a
missão de __________, ou seja, converter
outras populações ao cristianismo. Os
padres ______ realizavam essa conversão
dos nativos, a exemplo dos índios do Brasil.
Completa corretamente:
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a) cristã – conquistar – luteranos.
b) católica – catequisar – jesuítas.
c) cristã – beneficiar – calvinistas.
d) protestante – converter – inacianos.
e) evangélica – impor a fé – carmelitas.



2. (F.C.) Mapa ao lado referente à
expansão marítima portuguesa.
A expansão Marítimo-Comercial tinha 
como interesse MATERIAL/ECONÔMICO:

a) expandir a fé cristã. 
b) converter os índios ao catolicismo.
c) encontrar uma rota para a África.
d) busca por metais precioso e especiaria
e) conquistar a Europa oriental, rica em 
minério de ferro.

EXERCÍCIOS
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3. (F. Coelho) “Herdamos dos índios um vasto e complexo arsenal de técnicas para se
deslocar neste imenso território. Herdamos centenas de frutos, árvores, ervas, seu trato
e seu uso. [...] Mas a herança nobre e profunda que os índios nos legaram é o
testemunho de que é possível um povo viver magnificamente integrado à natureza,
numa trama secreta de coexistência pacífica e amistosa.”

(Darcy Ribeiro. O Povo Brasileiro.)

Herdamos um vasto e complexo arsenal de informações e aspectos culturais dos índios. A 
exemplo
a) cultivo da cana-de-açúcar e produção da rapadura.
b) produção de mandioca e seus derivados.
c) produção de especiarias e gêneros da seda.
d) cultos aos orixás, como o candomblé.
e) construção de casas de alvenaria.

EXERCÍCIOS
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4. (Unirio) Inúmeros escritores e poetas portugueses retrataram o imaginário que
acompanhou o homem ibérico na sua aventura pelos mares nunca dantes navegados.
Temores e fantasias não o impediram de se lançar às águas do mar Oceano,
arriscando-se em busca, principalmente, de:
a) pau-brasil, testar os novos conhecimentos náuticos e conhecer novas rotas.
b) escravos africanos, cana-de-açúcar, metais preciosos e catequizar os indígenas.
c) novos caminhos para o Oriente, novos mercados, metais preciosos e propagar a fé
cristã.
d) escravos e ouro, desvendar os segredos dos mares e descobrir correntes marítimas
desconhecidas.
e) ouro e marfim, expandir o protestantismo e romper o monopólio árabe-veneziano
no Mediterrâneo.

EXERCÍCIOS

19



5. Analise o mapa ao lado.
A distribuição dos povos indígenas brasileiros mostra que
havia diversidade na ocupação do território e nos troncos
linguísticos. Da análise do mapa depreende-se que
a) havia predominância do “tronco” tupi no litoral do atual
Nordeste.
b) prevalecia o tronco aruaque na região do Planalto Central do
Brasil.
c) os guaranis diferenciavam-se dos povos tupis por não
conhecerem a agricultura.
d) os índios que dominavam a língua caraíba localizavam-se
muito distantes do Caribe.
e) o tronco macro-Jê era denominado de Aruaque, por estarem
próximo ao vale Amazônico.

EXERCÍCIOS
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