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01. O trecho da famosa carta de Pero Vaz de Caminha, endereçada ao rei D. Manuel, relata a descrição do europeu sobre a realidade 
que encontrara nas terras americanas. Fica claro, desde este momento e passando por todo o processo de colonização europeia na 
América, o caráter etnocêntrico da colonização, visto que os europeus consideravam inferiores e selvagens as variadas práticas culturais 
indígenas. 

 Resposta: B

02. A utilização do trabalho escravo africano acabava por corresponder a uma dupla utilidade. Primeiro, quantitativa, pois tornava-se cada 
vez mais difícil escravizar os nativos devido à legislação antiescravista do índio e da ação contrária dos Jesuítas. Mas foi principalmente 
a lucratividade gerada pelo tráfico negreiro o principal motivador dessa substituição na força de trabalho, ainda que alguns nativos 
fossem mantidos como cativos e coexistissem muitas vezes no mesmo espaço com a grande massa de escravos vindos da África. 

 Resposta: E

03. Pela observação do fragmento do jesuíta Antonil, percebemos a sua preocupação de evitar os excessos promovidos pelos donos de 
escravos, quer seja pelo trabalho externuante ou pela violência com que eram punidos. Antonil estimulava até fossem permitidos aos 
escravos determinados momentos de diversão e práticas de sua cultura (sincretismo afro-católico), ainda que tivessem por finalidade 
o controle social e ideológicos dos mesmos.

 Resposta: B 

04. A definição da posição social do indivíduo na colônia, por sua própria especificidade, esteve condicionada à posse de terras e de 
escravos característica inerente aos Senhores de Engenho.  Para ilustrar a importância da posse de terras e de escravos podemos 
relembrar as palavras de João Antônio Andreoni (conhecido como Antonil), escrita no seu livro Cultura e Opulência do Brasil por suas 
drogas e minas onde afirma: “o ser senhor de engenho, é título a que muitos aspiram porque traz consigo o ser servido, obedecido 
e respeitado de muitos”. 

 Resposta: B

05. A questão aborda a inserção da cultura negra com o processo de escravização da mão de obra africana no Brasil, durante o Período 
Colonial. O texto enfatiza a realidade da influência que a presença dos escravos trouxe sobre as bases da nossa cultura nacional 
naquele momento, mas também em todo o nosso processo de desenvolvimento histórico.  Deixa clara a simbiose ou sincretismo 
cultural ocorrido na medida em que a língua, a religião, as tradições e as festas em geral foram afetadas. 

 Resposta: A
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