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Colonização no Brasil
No ano de 1500, os primeiros portugueses chegaram ao chamado
“Novo Mundo” (América), e com eles o navegador Pedro Álvares Cabral
desembarcou no litoral do novo território. Logo, os primeiros europeus
tomaram posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os indígenas
indígenas,
denominados pelos portugueses de “selvagens”. Alguns historiadores
chamaram o primeiro contato entre portugueses e indígenas de “encontro de
culturas”, mas percebemos
percebemos, com o início do processo de colonização
portuguesa, um “desencontro de culturas”, começando então o extermínio dos
indígenas, tanto por meio dos conflitos entre os portugueses quanto pelas
doenças trazidas pelos eu
uropeus, como a gripe.
Entre 1500 a 1530, os portugueses efetivaram poucos empreendimentos
no novo território conquistado. A
Algumas
lgumas expedições chegaram, como a de
1501, chefiada por Gaspar de Lemos e a expedição de Gonçalo Coelho de
1503, as principais
pais realizações dessas expedições foram: nomear algumas
localidades no litoral, confirmar a existência do pau
pau-brasil
brasil e construir algumas
feitorias.
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao
.br/historiab/colonizacao-brasil.htm

Oscar Pereira da Silva, Desembarque de Cabral

1. Observe, na página anterior, a pintura de Oscar Pereira da Silva. Escreva o que
foi retratado nessa pintura.
____________________________________________________________________
2. Quais são os grupos de pessoas que estão representados na pintura? Escreva
uma semelhança e uma diferença entre elas.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. O final do texto fala que as primeiras expedições foram para nomear localidades
no litoral, confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas feitorias.
O que eram as feitorias?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Leia com atenção.
... Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre portugueses e
indígenas de “encontro de culturas”, mas percebemos, com o início do processo
de colonização portuguesa, um “desencontro de culturas”...

 Explique, por que os historiadores perceberam que no início da colonização
houve um desencontro de cultura.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. Leia as informações e marque com um X a alternativa correta.
a)

Em 1532, Martim Afonso de Sousa, foi o comandante de uma expedição
que fundou, no litoral do atual estado de São Paulo, uma das primeiras
vilas do Brasil.

 Como se chamava essa vila?
(

) Vila de São Paulo de Piratininga

(

) Vila de Olinda

(

) Vila de São Vicente

b)

Um grupo de padres jesuítas saíram da Vila de São Vicente e ocuparam
terras distantes do litoral. Em 25 de janeiro de 1554, eles fundaram um
colégio que deu origem a um povoado. Em 1560, o povoado tornou-se vila.

 Como foi chamada essa vila?
(

) Vila de São Paulo de Piratininga

(

) Vila de Olinda

(

) Vila de São Vicente

6.

Em 1535, foi fundado o povoado de Olinda. A localização desse povoado
ajudou na realização das atividades desenvolvidas, pois a área tinha solo
fértil e fácil acesso à água.

 Após ler a informação acima, escreva quais eram as atividades econômicas
realizadas em Olinda.
________________________________________________________________

7. As vilas fundadas pelos portugueses era
eram uma forma de garantir que o território
ficasse sob o poder de Portugal. Quais eram o
oss símbolos da autoridade
portuguesa nas vilas?
 Leia as opções de resposta e circule a correta.
A – Engenho de açúcar e pelourinho.
B – Casa da Câmara, cadeia e pelourinho.
C – Feitorias e casa da Câmara.
8. Observe a foto abaixo. Ela é valiosa devido a sua riqueza histórica.

Centro Histórico de Ouro Preto (MG)
 Como é chamado o conjunto de monumentos e construções considerados
valiosos
os por preservar os vestígios do passado?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

