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Administração 
Colonial no Brasil 
Em dezembro de 1530, partiu de Lisboa uma esquadra 
que mudaria a história das terras conquistadas pelos 

portugueses na América. Seu comandante era Martim 
Afonso de Sousa, que, à frente de quatrocentos 

homens, deu início à ocupação efetiva do território 
brasileiro. 

A ocupação: primeiras providências 

Uma das razões pelas quais o governo de Portugal 
decidiu colonizar as novas terras, a partir de 1530, foi o 

fato de que na Europa e no Oriente a situação não era 
mais tão favorável para os portugueses. Os holandeses 

também haviam entrado no comércio de especiarias 

das Índias, concorrência que provocava a queda nos 
preços dos produtos. 

Assim, para os portugueses, já não compensava investir 
em viagens longas e custosas para buscá-los nas Índias 

e vendê-los a preços pouco atraentes na Europa. Além 
disso, os franceses faziam constantes incursões ao 

litoral das novas terras para extrair pau-brasil. 

Entretanto, uma razão mais forte atraía as atenções da 
Coroa portuguesa para o Novo Mundo: a notícia de que 

na América Espanhola havia grandes jazidas de ouro e 
prata. 

 

Martim Afonso de Sousa na colônia 
Martim Afonso de Sousa recebeu do governo português 

ordens para combater os navios franceses, explorar o 
rio da Prata (segundo alguns, via de acesso a um reino 

cheio de riquezas) e criar núcleos de povoamento nas 

novas terras. Para isso, dispunha de poderes tais como 
o de distribuir sesmarias (grandes propriedades rurais), 

de nomear tabeliães e de estabelecer um sistema 
administrativo no novo território. 

Martim Afonso percorreu o litoral de São Paulo, onde 
fundou a vila de São Vicente, em janeiro de 1532, e 

nessa região implantou a primeira unidade produtora 

até chegar à região do rio da Prata, navegando rumo 
ao norte. Aportou no litoral do atual estado de ora de 

açúcar da colônia, o Engenho do Senhor Governador ou 
São Jorge dos Erasmos (1534). Não muito longe de São 

Vicente foram fundadas, naquele mesmo período, duas 

outras vilas: Santo André da Borda do Campo, por João 
Ramalho, e Santos, por Brás Cubas. 

As estruturas de poder no início da colonização 

Com o planejamento das estruturas político-

administrativas da colônia, a Coroa portuguesa buscava 
viabilizar o processo de ocupação do território e criar 

condições para o desenvolvimento de atividades 
econômicas rentáveis, de acordo com o modelo de 

mercantilismo europeu. Para tanto, resolveu adotar na 
colônia os padrões administrativos da metrópole, 

aliados à experiência portuguesa nas ilhas do Atlântico. 

Em 1532, o rei dom João III decidiu aplicar na colônia 
da América uma divisão administrativa que havia dado 

bons resultados nos Açores e na ilha da Madeira: o 
sistema de capitanias hereditárias. 

Quase duas décadas depois, criou-se um poder central, 

o governo-geral, e, no âmbito local, foram instituídas as 
câmaras municipais, semelhantes às já existentes em 

Portugal. 
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As capitanias hereditárias 

 
As capitanias hereditárias eram enormes faixas de terra 

que se limitavam a leste com o oceano Atlântico e a 
oeste com a linha de Tordesilhas. Essas terras foram 

doadas pelo rei a militares, burocratas e comerciantes 

portugueses, que receberam o título de ―capitães 
donatários‖. 

Para formalizar seus direitos e deveres, o governo 
português lançou mão de dois documentos: a Carta de 

Doação e o Foral. 
De acordo com a Carta de Doação, o capitão donatário 

detinha a posse da capitania, mas não a sua 

propriedade. 
Dessa forma, não podia nem vendê-la nem dividi-la. Já 

o Foral dava-lhe amplos poderes: ele podia, entre 
outras coisas, fundar vilas, conceder terras (as 

sesmarias) e arrecadar impostos. Ele também podia 

receber tributos sobre a produção das salinas, as 
moendas de água e os engenhos, além de monopolizar 

a navegação fluvial. 
Cabia-lhe, ainda, a aplicação das leis em suas 

possessões, bem como a defesa militar da capitania. 
Com as capitanias hereditárias foi criado um sistema 

político-administrativo descentralizado, ou seja, não 

havia um governo central. Todos os donatários 
reportavam-se diretamente ao rei. Os donatários eram 

os responsáveis pelos custos do processo de 
implantação e do funcionamento das capitanias. Dessa 

forma, a Coroa portuguesa transferia para particulares 

o ônus da colonização. Para si, o rei reservou o 
monopólio das drogas-do-sertão, que eram as 

especiarias da floresta Amazônica (castanha-do-pará, 
cravo, guaraná, canela etc.), e uma parte dos impostos 

arrecadados. 

 
O governo-geral 

As capitanias não desapareceram imediatamente. 
Pouco a pouco, foram retomando ao domínio da Coroa 

portuguesa, por confisco ou por meio do pagamento de 
indenizações aos donatários. Com isso, perderam seu 

caráter privado, passando à esfera pública. Entretanto, 

mantiveram a função de unidade administrativa até o 
início do século XIX, quando transformaram-se em 

províncias. 
A transferência das capitanias para o domínio da Coroa 

só foi concluída no período entre 1752 e 1754, sob as 

ordens do marquês de Pombal, espécie de primeiro-
ministro de dom José I. Contudo, em 1548 o fracasso 

desse sistema já havia levado o governo de Portugal a 
criar um órgão central para administrar a colônia: o 

governo-geral. 
No ano seguinte, chegou à Bahia Tomé de Sousa, o 

primeiro governador-geral. Ele veio acompanhado de 

aproximadamente mil pessoas, entre elas um grupo de 
padres jesuítas chefiado por Manuel da Nóbrega, além 

de funcionários da administração, militares, artesãos e 
degredados. 

O governo-geral tornou-se o centro político da 

administração portuguesa na América. Sua legitimidade 
foi estabelecida pelo Regimento de Tomé de Sousa, de 

1548, que determinava as funções administrativas, 
judiciais, militares e tributárias do governador-geral. 

Para assessorá-lo, havia três altos funcionários: o 

ouvidor-mor, responsável pela justiça; o provedor-mor, 
encarregado da tributação; e o capitão-mor, 

responsável pela defesa. 
O cargo de governador-geral subsistiu até o século 

XVIII, quando foi substituído pelo de vice-rei. Os três 

primeiros governadores-gerais foram: 
• Tomé de Sousa (1549-1553): durante seu 

governo foi fundada a cidade de São Salvador, que se 
tomou sede do governo-geral e capital da colônia. A 

Bahia passou a ser a Capitania Real do Brasil. Foram 
estabelecidos o primeiro bispado e o primeiro colégio 

da colônia. Na imagem ao lado, a representação de 

Tomé de Sousa desembarcando na Terra de Santa 
Cruz, de autor anônimo. 

• Duarte da Costa (1553-1558): enfrentou grande 
instabilidade política, causada, entre outros fatores, 

pela invasão francesa do Rio de Janeiro (1555); entrou 

em atrito com o bispo do Brasil, Pero Fernandes 
Sardinha, que criticava o comportamento e a violência 

de seu filho, dom Álvaro da Costa. Um dos marcos de 
seu governo foi a fundação do Colégio de São Paulo, 

em 25 de janeiro de 1554. O colégio, fundado pelos 
jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, deu 

origem à cidade de São Paulo. 

• Mem de Sá (1558-1572): fundou a cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro em 1565; juntamente com 

seu sobrinho, Estácio de Sá, expulsou os franceses do 
Rio de Janeiro. É considerado o melhor governador-

geral do século XVI. 

 
O poder local: as câmaras municipais 

A partir de cerca de 1550, a administração das cidades 
e vilas ficou nas mãos das câmaras municipais. Esses 

órgãos administrativos eram formados por três ou 

quatro vereadores, dois juízes ordinários, um 
procurador, um escrivão e um tesoureiro, eleitos pelos 

chamados ―homens bons‖. Além disso, contavam com 
alguns funcionários nomeados, conhecidos como 

―oficiais da Câmara‖. Cabia aos membros da Câmara 
elaborar as leis e fiscalizar o seu cumprimento, assim 

como nomear juízes, arrecadar impostos e cuidar do 

patrimônio público (estradas, ruas, pontes etc.), do 
abastecimento e da regulamentação das profissões e 

do comércio. 
As câmaras municipais representavam os interesses dos 

proprietários locais. Esse poder, delegado pelos 

senhores de engenho aos vereadores (membros eleitos 
da Câmara), às vezes entrava em conflito com o poder 

central, representado pelo governador-geral. Exemplo 
disso foi a Câmara de Olinda, na capitania de 

Pernambuco, que em 1710 chegou a comandar uma 
luta armada contra as tropas do governo porque se 

opunha à elevação do Recife à condição de vila. 

A partir de 1642, com a criação do Conselho 
Ultramarino, que detinha forte controle político-

administrativo sobre a colônia, as câmaras municipais 
foram pouco a pouco perdendo seu poder. 

 

Mudanças na organização administrativa colonial 
A organização administrativa da colônia passou por 

várias mudanças entre os séculos XVI e XVIII. Em 1548 
foi dado o nome de Estado do Brasil pelo governo 



português. Os limites territoriais do Brasil atual não 

eram, nem de perto, os do período colonial. Durante 
anos, a Coroa ficou apenas na exploração das faixas 

litorâneas e aos poucos foi ampliando as terra para o 
oeste. Em 1572 foram estabelecidos dois governos-

gerais: um ao norte, com capital em Salvador, e outro 

ao sul, com sede no Rio de Janeiro. Seis anos depois, 
os governos foram reunificados, com a capital tendo 

permanecido em Salvador. 
Em 1621, uma nova divisão administrativa criou o 

Estado do Brasil, com sede em Salvador (e a partir de 
1763 no Rio de Janeiro), e o Estado do Maranhão, com 

capital em São Luís (mais tarde, Estado do Maranhão e 

Grão-Pará, com sede em Belém). Em 1641, houve uma 
reorganização administrativa e a capital foi transferida 

para Salvador. Em 1774, a colônia voltou a ser 
reunificada administrativamente. 

O papel da Igreja na administração colonial 

A Igreja católica foi a grande parceira da Coroa 
portuguesa na tarefa de administrar a colônia. Para a 

instituição, os principais objetivos da conquista e da 
colonização das novas terras eram difundir a fé cristã 

em sua versão católica apostólica romana, bem como 
promover a catequese dos índios e administrar a vida 

espiritual dos colonos segundo os preceitos 

estabelecidos pela Santa Sé. Além de cristianizar os 
indígenas, buscava evitar o desregramento dos 

costumes entre os colonos, combater sua tendência à 
poligamia com as índias e educar os filhos desses 

colonos dentro dos preceitos religiosos da Igreja 

católica. 
Para isso, os primeiros religiosos a chegar trataram de 

construir igrejas, capelas e escolas, criar paróquias e 
dioceses. Aos poucos ia surgindo uma estrutura 

material e administrativa de enorme interesse para o 

governo português e para a Santa Sé, que estavam 
preocupados em manter um rígido controle sobre as 

atividades e a vida religiosa da colônia. 
 

Atividades – ENEM e Vestibulares 
 

Questão 01 - (ENEM)  

As terras brasileiras foram divididas por meio de 
tratados entre Portugal e Espanha. De acordo com 

esses tratados, identificados no mapa, conclui-se que 
 

 
BETHEL, L. História da América. V. I. São Paulo: 

Edusp, 1997. 
 

a) Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, detinha 

o controle da foz do rio Amazonas. 
b) o Tratado de Tordesilhas utilizava os rios como 

limite físico da América portuguesa. 
c) o Tratado de Madri reconheceu a expansão 

portuguesa além da linha de Tordesilhas. 

d) Portugal, pelo Tratado de San Ildefonso, perdia 
territórios na América em relação ao de Tordesilhas. 

e) o Tratado de Madri criou a divisão 
administrativa da América Portuguesa em Vice-Reinos 

Oriental e Ocidental. 
 

Questão 02 - (ENEM)  

De fato, que alternativa restava aos portugueses, ao se 
verem diante de uma mata virgem e necessitando de 

terra para cultivo, a não ser derrubar a mata e atear-
lhe fogo? Seria, pois, injusto reprová-los por terem 

começado dessa maneira. Todavia, podemos culpar os 

seus descendentes, e com razão, por continuarem a 
queimar as florestas quando há agora, no início do 

século XIX, tanta terra limpa e pronta para o cultivo à 
sua disposição. 

SAINT-HILAIRE, A. Viagem às nascentes do rio S. 
Francisco [1847]. 

Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1975 

(adaptado). 
No texto, há informações sobre a prática da queimada 

em diferentes períodos da história do Brasil. Segundo a 
análise apresentada, os portugueses 

a) evitaram emitir juízo de valor sobre a prática da 

queimada. 
b) consideraram que a queimada era necessária 

em certas circunstâncias. 
c) concordaram quanto à queimada ter sido uma 

prática agrícola insuficiente. 

d) entenderam que a queimada era uma prática 
necessária no início do séc. XIX. 

e) relacionaram a queimada ao descaso dos 
agricultores da época com a terra. 

 
Questão 03 - (ENEM)  

Após as três primeiras décadas, marcadas pelo esforço 

de garantir a posse da nova terra, a colonização 
começou a tomar forma. A política da metrópole 

portuguesa consistirá no incentivo à empresa comercial 
com base em uns poucos produtos exportáveis em 

grande escala, assentada na grande propriedade. Essa 

diretriz deveria atender aos interesses de acumulação 
de riqueza na metrópole lusa, em mãos dos grandes 

comerciantes, da Coroa e de seus afilhados 
FAUSTO, B. História Concisa do Brasil. São Paulo: 

EdUSP, 2002 (adaptado). 
Para concretizar as aspirações expansionistas e 

mercantis estabelecidas pela Coroa Portuguesa para a 

América, a estratégia lusa se constituiu em 
a) disseminar o modelo de colonização já utilizado 

com sucesso pela Grã-Bretanha nas suas treze colônias 
na América do Norte. 

b) apostar na agricultura tropical em grandes 

propriedades e no domínio da Colônia pelo monopólio 
comercial e pelo povoamento. 



c) intensificar a pecuária como a principal cultura 

capaz de forçar a penetração do homem branco no 
interior do continente. 

d) acelerar a desocupação da terra e transferi-la 
para mãos familiarizadas ao trabalho agrícola de 

culturas tropicais. 

e) desestimular a escravização do indígena e 
incentivar sua integração na sociedade colonial por 

meio da atividade comercial. 
 

Questão 04 - (ENEM)  
Quando tomaram a Bahia, em 1624-5, os holandeses 

promoveram também o bloqueio naval de Benguela e 

Luanda, na costa africana. Em 1637, Nassau enviou 
uma frota do Recife para capturar São Jorge da Mina, 

entreposto português de comércio do ouro e de 
escravos no litoral africano (atual Gana). Luanda, 

Bengueka e São Tomé caíram nas mãos dos holandeses 

entre agosto e novembro de 1641. A captura dos dois 
pólos da economia de plantações mostrava-se 

indispensável para o implemento da atividade 
açucareira. 

ALENCASTRO, L.F. Com quantos escravos se constrói 
um país? 

 In: Revista de História da Biblioteca Nacional. 

Rio de Janeiro,  
ano 4, n.39 dez. 2008 (adaptado) 

Os polos econômicos aos quais se refere o texto são 
a) as zonas comerciais americanas e as zonas 

agrícolas africanas. 

b) as zonas comerciais africanas e as zonas de 
transformação e melhoramento americanas. 

c) as zonas de minifúndios americanos e as zonas 
comerciais africanas. 

d) as zonas manufatureiras americanas e as zonas 

de entreposto africano no caminho para Europa. 
e) as zonas produtoras escravistas americanas e 

as zonas africanas reprodutoras de escravos. 
 

Questão 05 - (ENEM)  
Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de 

vilarejos e cidades do Brasil colonial. A palavra tropeiro 

vem de "tropa" que, no passado, se referia ao conjunto 
de homens que transportava gado e mercadoria. Por 

volta do século XVIII, muita coisa era levada de um 
lugar a outro no lombo de mulas. O tropeirismo acabou 

associado à atividade mineradora, cujo auge foi a 

exploração de ouro em Minas Gerais e, mais tarde, em 
Goiás. A extração de pedras preciosas também atraiu 

grandes contingentes populacionais para as novas 
áreas e, por isso, era cada vez mais necessário dispor 

de alimentos e produtos básicos. A alimentação dos 
tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, 

farinha, pimenta-do-reino, café, fubá e coité (um molho 

de vinagre com fruto cáustico espremido). Nos pousos, 
os tropeiros comiam feijão quase sem molho com 

pedaços de carne de sol e toucinho, que era servido 
com farofa e couve picada. O feijão tropeiro é um dos 

pratos típicos da cozinha mineira e recebe esse nome 

porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que 
conduziam o gado. 

Disponível em http://www.tribunadoplanalto.com.br. 
Acesso em: 27 nov. 2008. 

 

A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está 
relacionada à 

a) atividade comercial exercida pelos homens que 
trabalhavam nas minas. 

b) atividade culinária exercida pelos moradores 

cozinheiros que viviam nas regiões das minas. 
c) atividade mercantil exercida pelos homens que 

transportavam gado e mercadoria. 
d) atividade agropecuária exercida pelos tropeiros 

que necessitavam dispor de alimentos. 
e) atividade mineradora exercida pelos tropeiros 

no auge da exploração do ouro. 

 
Questão 06 - (UFU MG)  

Observe a imagem abaixo. 

 
―1830: Brasil despedaçado‖. CARVALHO, J. M. ―E D. 

João resolve... ficar!‖. 

Revista de História da Biblioteca Nacional, Ano 03, n. 
32, maio de 2008. p. 42. 

O mapa acima ilustra uma situação imaginária 
concebida pelo historiador José Murilo de Carvalho em 

que, diante de outros rumos hipotéticos da política 
portuguesa na era napoleônica, o processo de 

independência do Brasil seguiria caminhos distintos dos 

efetivamente tomados. Nessa configuração imaginária, 
a América portuguesa não daria origem a uma única 

nação, mas a várias nações, cada qual com suas 
heranças econômicas, sociais e políticas advindas do 

período colonial. 

Considerando a particularidade das regiões 
representadas nesse mapa ao longo do período 

colonial, marque a alternativa INCORRETA. 
a) Os ―Estados Unidos do Equador‖ compreendem, 

no mapa, Pernambuco e outras capitanias que, no 

século XVIII, uniram-se em torno da Confederação do 
Equador, apoiadas pelos Estados Unidos, para buscar, 

sem sucesso, a independência em relação a Portugal. 
b) A união imaginária entre Bahia e Guiné em um 

mesmo reino representa a profunda conexão entre 
essas áreas do Império Português no Atlântico, 

marcadas, especialmente, pelo tráfico de escravos 

africanos. 
c) A formação fictícia de uma república no centro-

sul do país une regiões que, principalmente a partir do 
século XVIII, graças à mineração, constituíram-se como 

centros da economia colonial e palcos de mudanças 

sociais e políticas em relação ao nordeste açucareiro. 



d) A região amazônica, no norte da América 

portuguesa, durante a maior parte do período colonial, 
constituiu-se como uma unidade administrativa 

separada do Estado do Brasil, tendo São Luís e Belém 
como sedes autônomas em relação a Salvador. 

 

Questão 07 - (UEM PR)  
"Viva o Cardeal D. Henrique 

No inferno muitos anos 
Pois deixou no testamento 

Portugal aos castelhanos." 
(CASTRO, Therezinha de. História da Civilização 

Brasileira. Vol. 1. RJ/SP:Record, s/d, p.58) 

Essa quadrinha popular de época representa o ódio e o 
descontentamento dos portugueses contra o Cardeal D. 

Henrique, em relação ao domínio espanhol sobre 
Portugal, através da União Ibérica (1580-1640). Sobre 

a União Ibérica, assinale o que for correto. 

01. Com a União Ibérica, o comércio que uniu 
Portugal e Holanda foi interrompido, levando os 

holandeses a invadirem, primeiro, a Bahia e, depois, 
Pernambuco. 

02. Durante o período em que Maurício de Nassau 
governou o "Brasil Holandês" (1637–44), os holandeses 

dominaram o litoral do Nordeste brasileiro, desde o 

atual Estado do Maranhão até Sergipe, só não 
conseguindo conquistar a Bahia. 

04. A instalação da empresa açucareira no Brasil 
contou com a participação holandesa no financiamento 

das instalações e na comercialização do produto, no 

mercado europeu. Assim, quando proibiu a manutenção 
dessas relações comerciais, Felipe II tirou dos 

holandeses uma grande fonte de lucros, levando-os a 
fundar a Companhia das Índias Ocidentais, para 

controlar esse comércio e tentar se apossar dos 

domínios Ibéricos na América. 
08. Durante a União Ibérica, o Brasil experimentou 

um período de desaceleração do seu desenvolvimento 
econômico, que resultou na completa estagnação de 

sua economia interna. 
16. Portugal teve, no século XVI, o início de sua 

decadência, motivada principalmente por um 

enfraquecimento no plano econômico. Esse fato 
favoreceu grandemente a dominação espanhola que se 

abateu sobre o país, em 1580, após a crise dinástica 
provocada pela morte do rei D. Sebastião, na batalha 

de Alcácer Kibir. 

 
Questão 08 - (Mackenzie SP)  

 

Carlos Eduardo Novaes e César Lobo. História do Brasil 
para principiantes. 

São Paulo: Ática, 2003, p.61 

A charge refere-se 
a) à organização do Governo Geral, em 1549, 

dividindo o território brasileiro em extensos lotes de 

terras, entregues, por sua vez, a nobres portugueses 
responsáveis pelo início efetivo da colonização do 

Brasil. 
b) às dificuldades encontradas pelo coroa 

portuguesa no início da colonização do Brasil, uma vez 
que, em virtude, dentre outros, do fracasso das 

Capitanias Hereditárias, a colônia sofria constantes 

ataques de piratas europeus. 
c) ao fracasso do Governo Geral, em virtude da 

corrupção existente na corte portuguesa, transferida 
para o Brasil, responsável pela concessão de privilégios 

aos piratas franceses no comércio do pau-brasil. 

d) ao Governo Geral, responsável pela efetivação 
da colonização brasileira, por meio de incentivos aos 

bandeirantes paulistas, para que ultrapassassem os 
limites de Tordesilhas e expulsassem os piratas 

franceses fixados no litoral. 
e) às dificuldades encontradas pela coroa 

portuguesa na efetiva organização da exploração da 

colônia, uma vez que a abundância de metais preciosos 
ali despertou, nos piratas europeus, o interesse pelas 

terras lusas na América. 
 

Questão 09 - (UFOP MG)  

Leia atentamente o texto abaixo. 
―A sombra, quando o sol está no zênite, é muito 

pequena e toda se vos mete debaixo dos pés; mas 
quando o sol está no oriente ou no caso, esta mesma 

sombra se estende tão imensamente que mal cabe 

dentro dos horizontes. Assim nem mais nem menos os 
que pretendem e alcançam os governos ultramarinos. 

Lá onde o sol está no zênite, não só se metem estas 
sombras debaixo dos pés do príncipe, senão também 

dos de seus ministros. Mas quando chegam àquelas 
índias, onde nasce o sol, ou a estas, onde se pões, 

crescem tanto as mesmas sombras, que excedem muito 

a medida dos mesmos reis de que são imagem.‖ 
(Padre Antônio Bieira, citado por Laura de Mello e 

Souza. Desclassificados do Ouro. Rio de Janeiro: Graal, 
1986. p 91) 

Entre as descrições sumárias do sistema políticos-

administrativos no Brasil Colonial listados abaixo, a que 
melhor corresponde às informações sugeridas pelo 

texto é: 
a) No processo de colonização, foi necessário que 

o Rei de Portugal concedesse larga parcela de 
autonomia aos detentores de sesmarias, os quais 

exerciam com mão-de-ferro o poder. 

b) O sistema colonial caracterizou-se por 
concentrar nas colônias um grande número de 

aventureiros oriundos das metrópoles, os quais 
exerciam preferencialmente as atividades 

administrativas. 

c) Durante a maior parte do tempo em que 
estiveram à frente do empreendimento colonial no 

Brasil, reis portugueses foram ameaçados pela 
aristocracia encastelada na burocracia colonial. 



d) Em virtude da falta de um sistema de 

comunicações mais ágil, nas relações entre metrópole e 
colônia predominou, no que diz respeito à 

administração colonial, o mandonismo local. 
e) A política administrativa portuguesa esteve, em 

boa parte do período colonial, associado ao exercício de 

certas práticas que poderiam ser bem definidas como 
―autocráticas‖, em que determinados administradores, 

investidos da autoridade real, nem sempre estiveram 
associados à defesa dos interesses dos que deveriam 

representar. 
 

Questão 10 - (UFOP MG)  

Leia atentamente o texto abaixo. 
"A sombra, quando o sol está zênite, é muito pequenina 

e toda se vos mete debaixo dos pés; mas quando o sol 
está no oriente ou no ocaso, esta  mesma sombra se 

estende tão imensamente que mal cabe dentro dos 

horizontes. Assim nem mais nem menos os que 
pretendem e alcançam os governos ultramarinos. Lá 

onde o sol está no zênite, não só se metem estas 
sombras debaixo dos pés do principe, senão também 

dos de seus ministros. Mas quando chegam àquelas 
índias, onde nasce o sol, ou a estas, onde se põe, 

crescem tanto as mesmas sombras, que excedem muito 

a medida dos mesmos reis de que são imagem." 
(Padre Antônio Vieira, citado por Laura de Mello e 

Souza. Desclassificados do Ouro. Rio de Janeiro: Geral 
1986. p.91.) 

Entre as descrições sumárias do sistema político-

administrativo no Brasil Colonial listadas abaixo, a que 
melhor corresponde às informações sugeridas pelo 

texto é: 
a) No processo de colonização, foi necessário que 

o Rei de Portugal concedesse larga parcela de 

autonomia aos detentores de sesmarias, os quais 
exerciam com mão-de-ferro o poder. 

b) O sistema colonial caracterizou-se por 
concentrar nas colônias um grande número de 

aventureiros, oriundos das metrópoles, os quais 
exerciam preferencialmente as atividades 

administrativas. 

c) Durante a maior parte do tempo em que 
estiveram à frente do empreendimento colonial no 

Brasil, os reis portugueses foram ameaçados pela 
aristocracia encastelada na burocracia colonial. 

d) Em virtude da falta de um sistema de 

comunicações mais ágil,nas relações entre metrópole e 
colônia presominou, no que diz respeito à 

administração colonial, o mandonismo local. 
e) A política administrativa portuguesa esteve, em 

boa parte do período colonial, associada ao exercício de 
certas práticas que poderiam ser bem definidas como 

"autocráticas", em que determinados administradores, 

investidos da autoridade real, bem sempre estiveram 
associados à defesa dos interesses dos que deveriam 

representar. 
 

Questão 11 - (ESCS DF)  

Durante a União Ibérica (1580-1640), a colônia 
portuguesa na América foi alvo de constantes 

investidas de holandeses, franceses e ingleses. Diante 
de tal ameaça, as autoridades ibéricas foram obrigadas 

a reagir, daí resultando o movimento de conquista do 

território característico da época.  As alternativas a 
seguir apresentam dados a respeito da conquista e da 

expansão do território da colônia, com exceção de uma. 
Assinale-a. 

a) em 1630, tropas holandesas, sob o comando da 

Companhia das Índias Ocidentais, invadiram a capitania 
de Pernambuco – uma das mais importantes regiões 

econômicas da colônia – e ali permaneceram por mais 
de duas décadas, até serem expulsas por forças luso-

brasileiras em 1654; 
b) com o objetivo de combater a presença 

estrangeira no vale amazônico, as autoridades ibéricas 

promoveram um conjunto de expedições militares na 
região, além de estimular o estabelecimento de ordens 

religiosas ao longo do Rio Amazonas; 
c) uma das formas encontradas pelas autoridades 

portuguesas para empurrar a fronteira sul da colônia foi 

a adoção de uma política de farta distribuição de 
sesmarias com vistas à formação de estâncias voltadas 

para a produção de carne para o centro-sul; 
d) a ação violenta por parte dos bandeirantes 

paulistas, seja na luta contra escravos negros 
aquilombados, seja no ataque às missões jesuíticas 

espanholas com vistas ao apresamento e venda do 

indígena, foi uma das marcas do processo de conquista 
e expansão territorial da colônia; 

e) na base da luta pela integridade do território da 
colônia, havia um forte sentimento de pertencimento 

que reunia, em torno de uma mesma causa nacional, 

todos os povos e raças que compunham a população 
da colônia – o português colonizador, o escravo 

africano e o indígena autóctone. 
 

Questão 12 - (UFF RJ)  

―(...) se a região [colonial] possui uma localização 
espacial, este espaço já não se distingue tanto por suas 

características naturais, e sim por ser um espaço 
socialmente construído, da mesma forma que, se ela 

possui uma localização temporal, este tempo não se 
distingue por sua localização meramente cronológica, e 

sim como um determinado tempo histórico, o tempo da 

relação colonial. 
Deste modo, a delimitação espácio-temporal de uma 

região existe enquanto materialização de limites dados 
a partir das relações que se estabelecem entre os 

agentes, isto é, a partir de relações sociais. 

Ilmar Rohloff de Mattos. O Tempo Saquarema. São 
Paulo: Hucitec, Brasília: INL, 1987, p.24 A partir do 

texto (p. 41), podemos entender que a empresa 
colonial é produtora de uma região e de um tempo 

coloniais, definidos pelas relações sociais construídas 
por suas características internas e pela maneira como 

se relaciona com o que se situa fora dessa mesma 

região colonial.  
A Afro-América, produto da ocupação do Novo Mundo, 

principalmente por portugueses, espanhóis e ingleses, 
pode ser compreendida, nessa perspectiva, como um 

conjunto de: 

a) Economias subordinadas ao mercado mundial 
capitalista e à lógica do capital industrial, garantindo a 

penetração do capitalismo no continente americano, o 



que explica a rápida industrialização ocorrida no século 

XIX, como desdobramento da revolução industrial; 
b) Sociedades que reproduziam as existentes nas 

metrópoles, podendo ser compreendidas a partir da 
substituição do trabalho compulsório das relações 

feudais pelo ―trabalho livre‖; 

c) Economias surgidas na lógica do mercantilismo, 
no caso da Inglaterra, e do feudalismo, nas colônias 

ibéricas, sendo o comércio a principal preocupação dos 
britânicos, enquanto os governos de Portugal e 

Espanha privilegiavam a expansão do poder da Igreja; 
d) Sociedades com organização sócioeconômica 

diferente da existente nas metrópoles, tendo na 

exploração do trabalho escravo a base da produção da 
riqueza, que era, em grande parte, transferida para as 

metrópoles, segundo a lógica do capital comercial; 
e) Economias baseadas na monocultura de produtos de 

grande demanda na Europa, gerando uma sociedade 

polarizada entre Senhores e Escravos, não 
possibilitando a formação de um mercado interno e o 

surgimento de outras classes sociais. 
 

Questão 13 - (UFTM MG)  
A Restauração portuguesa (1640) repercutiu no Brasil 

colonial porque: 

a) Amenizou as restrições comerciais com a 
implantação das companhias privilegiadas. 

b) Tornou a administração mais centralizada com 
a substituição dos vice-reis pelos donatários. 

c) Reforçou o domínio político e a exploração 

econômica com a criação do Conselho Ultramarino. 
d) Extinguiu o sistema de capitanias com a 

nomeação das autoridades pela metrópole. 
e) Aumentou a autonomia das Câmaras com a 

nomeação dos juízes pelo Governo Geral. 

 
Questão 14 - (PAES MG)  

Observe o mapa a seguir. 
A economia colonial no século XVIII 

 
(KOSHIBA, Luiz; PEREIRA, Denise ManziFraize. 
História do Brasil. Rio de Janeiro: Global, 2002, 
p.147. Adaptado do 

Atlas histórico escolar do MEC de 1978.) 
Com base no mapa econômico do Brasil Colônia, é 
CORRETO afirmar que, 

a) Em parte da área  , se desenvolveu uma 
sociedade urbana e com grupos sociais intermediários. 

b) Nas áreas  , se desenvolveu uma atividade 

monocultora, latifundiária e assalariada. 

c) Na área , se desenvolveu a mais lucrativa 
atividade econômica, ao longo do período colonial. 

d) Na área , se desenvolveu uma atividade 

econômica com predominância do trabalho escravo. 
 

Questão 15 - (UFRRJ)  
 Leia o texto e a seguir responda à questão. 

―Não há trabalho, nem gênero de vida no mundo 

mais parecido à cruz e paixão de Cristo, que o 
vosso em um desses engenhos. Em um 

engenho sois imitadores de Cristo crucificado 
(...) Cristo sem comer, e vós famintos; Cristo 

em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. 
Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, 

os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe 

a vossa imitação, que se for acompanhada de 
paciência, também terá merecimento de 

martírio‖. 
(Vieira, Sermões. Apud BOSI, Alfredo. A Dialética da 

Colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, 

p.172.) 
O texto anterior representa mais uma das inúmeras 

justificativas para a escravidão durante o período de 
colonização da América Portuguesa. Sobre esta questão 

é correto afirmar que: 

a) durante o primeiro século de colonização, a 
escravidão indígena foi empregada em várias regiões 

da colônia. Porém, com a adoção da mão-de-obra 
africana, ela foi completamente extinta, levando os 

indígenas a se internarem nos sertões do Brasil. 
b) a Companhia de Jesus, assim como outras 

ordens religiosas, procurava manter índios e negros 

afastados da sociedade colonial, nas missões, a fim de 
preservá-los da escravidão. 

c) a utilização da mão-de-obra africana articulava-
se diretamente aos interesses mercantilistas de setores 

da burguesia comercial e da coroa portuguesa. 

d) a capacidade de trabalho do ameríndio 
superava em muito a do africano, o que levou à sua 

escravização sistemática até a sua extinção, por volta 
de meados do século XVII. 

e) a Igreja Católica dedicou-se, nos primeiros 
tempos da colonização da América, a evitar a 

escravização dos negros, já que estes, ao contrário dos 

ameríndios, teriam alma, sendo, por isso, passíveis de 
conversão. 

 
Questão 16 - (UNIMONTES MG)  

Senhor, 

(...) Temos grande soma de canas plantadas (...) e 
cedo acabaremos em engenho muito grande e perfeito, 

e ando ordenando a começar outros.  Praza ao Senhor 
Deus que me ajude segundo Sua grande misericórdia e 

minha boa intenção.  Quanto, Senhor, às coisas do 
ouro, nunca deixo de inquirir e procurar sobre elas; (...) 

mas, como sejam longe daqui pelo meu sertão a 



dentro, e se há de passar por três nações de muito 

perversa e bestial gente (...) há de realizase esta 

jornada com muito perigo e trabalho, (...) o que se não 
pode fazer senão eu; e ir como se deve ir, para sair 

com ela avante. (...) 
Duarte da Costa 

Vila de Olinda, a 27 de abril de 1542 

(Fonte: I.A. FILHO.  Brasil, 500 anos em documentos.  
Rio de Janeiro: Manuad, 1999) 

O texto acima, relacionado ao processo de colonização 
do Brasil, no século XVI, permite concluir que: 

a) o esforço pela implantação das áreas 

produtoras de canadeaçúcar, ação desenvolvida por 

todos os GovernadoresGerais, representou uma 

desobediência à ordem real, uma vez que a prioridade 
era a busca de minerais preciosos. 

b) a colonização da região nordeste da América 

Portuguesa, com utilização da mãodeobra escrava 

africana, decorreu do fracasso das tentativas de 
aculturação dos gentios, considerados bestiais e 

violentos 
c) todas as tentativas de promover o progresso e 

o desenvolvimento da colônia foram dificultadas pela 
presença de nações indígenas hostis ao catolicismo e à 

formação de núcleos populacionais portugueses 

d) havia uma atenção especial nas determinações 
da Coroa Portuguesa em relação à prospecção de 

metais preciosos, o que não impediu a exploração e o 
cultivo de gêneros tropicais altamente lucrativos. 

 

Questão 17 - (UNIFOR CE)  
Leia atentamente o texto a seguir: 

Não é certo que a forma particular assumida entre nós 
pelo latifúndio agrário fosse uma espécie de 

manipulação original, fruto da vontade criadora um 

pouco arbitrária dos colonos portugueses. Surgiu, em 
grande parte, de elementos adventícios e ao sabor das 

conveniências da produção e do mercado. Nem se pode 
afiançar que o sistema de lavoura, estabelecido, aliás, 

com estranha uniformidade de organização, em quase 
todos os territórios tropicais e subtropicais da América, 

tenha sido, aqui, o resultado de condições intrínsecas e 

específicas do meio. Foi a circunstância de não se achar 
a Europa industrializada ao tempo dos descobrimentos, 

de modo que produzia gêneros agrícolas em 
quantidade suficiente para seu próprio consumo, só 

carecendo efetivamente de produtos naturais dos 

climas quentes, que tornou possível e fomentou a 
expansão desse sistema agrário. 

(Sérgio B. de Holanda. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia 
das 

Letras, 2005. p. 47) 
Segundo o historiador, a forma de ocupação do 

território português na América se fez 

a) pela impossibilidade do pequeno agricultor ser 
competitivo na empresa agroexportadora pois 

controlava as terras férteis da colônia. 
b) baseada na grande propriedade monocultora, 

para atender ao mercado externo como fornecedora de 

mercadorias tropicais. 
c) pela política metropolitana preocupada com o 

desenvolvimento da colônia, voltada para o 
enriquecimento de seus habitantes. 

d) por vontade dos colonizadores que possuíam 

facilidades em adquirir a terra, que havia em 
abundância em território americano. 

e) baseada no latifúndio, no trabalho escravo do 
natural da terra e do africano, voltada para a produção 

de mercadorias destinadas a abastecer exclusivamente 

o mercado interno. 
 

Questão 18 - (Mackenzie SP)  
Considerai, Deus meu, e perdoai-me se falo 

inconsideradamente. Considerai a quem tirais as terras 
do Brasil, e a quem as dais. Tirais estas terras aos 

portugueses, a quem nos princípios as destes, e basta 

dizer a quem as destes, para perigar o crédito de vosso 
nome, que não podem dar nome de liberal mercês com 

arrependimento.(...) Mas, deixando isto a parte, tirais 
estas terras àqueles mesmos portugueses, a quem 

escolhestes, entre todas as nações do mundo para 

conquistadores de vossa fé, e a quem destes por 
armas, como insígnia e divisa singular, vossas próprias 

chagas. 
— E será bem, supremo Senhor e Governador do 

universo, que às sagradas quinas de Portugal, e às 
armas e chagas de Cristo, sucedam as heréticas listas 

de Holanda, rebeldes a seu rei e a Deus? 

Sermão pregado na cidade da Bahia, no ano de 1640, 
pelo padre Antônio Vieira Sobre o contexto histórico em 

que esse célebre sermão foi pregado, pode-se 
corretamente afirmar: 

a) a tolerância religiosa da Coroa espanhola, então 

reinante sobre Portugal e seus domínios, facilitou a 
expansão do protestantismo no Brasil, e provocou na 

colônia graves conflitos entre católicos e ―hereges‖. 
b) ambas as nações mencionadas no sermão, 

alegando intenções religiosas, travavam uma intensa 

luta entre si, na verdade pela posse das jazidas de ouro 
e diamantes recém-descobertas nas capitanias do 

interior do Brasil. 
c) O conflito que opunha as duas nações em torno 

da posse do nordeste brasileiro se inseria em um 
cenário mais amplo de lutas das nações européias pelo 

controle do comércio colonial do açúcar e de escravos. 

d) A vitória militar sobre a Holanda foi uma 
condição necessária à restauração do trono português 

pela nobreza ligada ao Duque de Bragança (coroado D. 
João IV), após 60 anos de domínio espanhol. 

e) O nacionalismo que surgiu entre os habitantes 

da colônia, na luta pela libertação do nordeste da 
dominação protestante holandesa, congregou 

fortemente a população para as lutas de independência 
no século seguinte. 

 
Questão 19 - (FURG RS)  

Na conquista e ocupação das terras brasileiras, o 

estabelecimento de feitorias constituiu: 
a) limites geográficos das capitanias hereditárias. 

b) entrepostos de trocas feitos pelos primeiros 
invasores, na primeira metade do século XV. 

c) necessidades policiadoras da metrópole na 

exploração do pau-brasil. 
d) primeiras grandes fazendas de cultivo da 

canade-açúcar. 



e) regiões delimitadoras no sertão, para pesquisa 

aurífera. 
 

Questão 20 - (UEPB)  
Defender, ocupar, expandir e explorar. Essas eram as 

bases do processo que sustentava a efetiva expansão 

da colonização portuguesa no território brasileiro ainda 
no século XVII. Sobre isso, assinale a única alternativa 

incorreta. 
a) Ao contrário do que costumeiramente se afirma 

pela historiografia, a luta direta contra os invasores 
(franceses e holandeses) pela defesa do território 

contribuiu sobremaneira para a consolidação e 

ampliação dos domínios coloniais portugueses. 
b) Depois de intensas lutas contra os franceses e 

seus aliados (os índios potiguares), os pernambucanos 
(ancorados nos índios tabajaras e nos espanhóis) 

fundaram, junto à foz do rio Paraíba, um forte e uma 

cidade, chamada Felipéia de Nossa Senhora das Neves. 
c) Após a entrada em vigor da União Ibérica (que 

unia Portugal e Espanha) a parceria que visava a 
investimentos nas colônias do ―novo mundo‖ entre a 

Holanda e Portugal acabou. Em represália, os 
holandeses passaram a saquear o litoral brasileiro, da 

foz do Amazonas até São Vicente, visando 

principalmente a áreas açucareiras. 
d) As ―entradas‖ eram expedições pequenas em 

que uns poucos europeus e algumas dezenas de índios 
mestiços se aventuravam por territórios inóspitos. Os 

resultados econômicos eram modestos, principalmente 

no tocante às cobiçadas riquezas minerais. 
e) É questionável a contribuição que as pequenas 

expedições montadas pelos portugueses deram para a 
ampliação dos limites territoriais. Elas tinham um alto 

custo financeiro, ceifavam muitas vidas devido aos 

embates com nativos hostis e só serviam para fazer 
aumentar a riqueza e a fama dos bandeirantes como 

frios assassinos. 
 

GABARITO:  
 

1) Gab: C 

2) Gab: B 
3) Gab: B 

4) Gab: E 
5) Gab: C 

6) Gab: A 

7) Gab: 23 
8) Gab: B 

9) Gab: B 
10) Gab:E 

11) Gab: E 
12) Gab: D 

13) Gab: C 

14) Gab:A 
15) Gab: C 

16) Gab: D 
17) Gab: B 

18) Gab: C 

19) Gab: C 
20) Gab: E 

 


