
ROTEIRO DE ESTUDOS PARA RECUPERAÇÃO 2º TRIMESTRE 

 

1)O aprisionamento de indígenas pelos bandeirantes foi uma forma de obter mão-de-

obra para a lavoura e para o transporte. No litoral, o preço dos indígenas era bem menor 

que o dos escravos negros – o que interessava aos colonos menos abonados. O sistema 

de apresamento consistia em manter boas relações com uma tribo indígena e aproveitar 

seu estado de guerra quase permanente com seus adversários, para convencê-la a lhes 

ceder os vencidos, os quais costumeiramente eram devorados em rituais antropofágicos. 

(Adaptado de Laima Mesgravis (Org.). História da cidade de São Paulo: a cidade 

colonial, 1554-1822. São Paulo: Paz e Terra, 2004. vol. 1.p. 117.) 

 

a)O que foram as bandeiras?  

 

b)Por que o aprisionamento dos indígenas interessava aos bandeirantes e aos colonos?  

 

2)Leia com atenção a afirmação abaixo e, depois, responda:  

Com a exploração de ouro em Minas Gerais houve o deslocamento do centro 

econômico colonial.  

Explique o significado do trecho em negrito.  

 

3) O que explica o fato da atividade mineradora, diferentemente da açucareira, não 

necessitar de grandes investimentos e capitais 

 

4)O que motivou a Guerra dos Emboabas?  

 

5) Identifique a consequência provocada pela Guerra dos Emboabas.  

 

6) Leia com atenção as afirmações abaixo e marque X nas que correspondem a medidas 

tomadas pela Coroa portuguesa após a descoberta de ouro na sua colônia brasileira.  

 

(  ) A Coroa determinou que todo metal precioso encontrado seria de propriedade do 

governo português.  

(  ) As datas eram os lotes de terra semelhantes às sesmarias.  

(  ) O principal imposto que a Coroa portuguesa cobrava era a capitação.  

(  ) A Coroa instituiu a derrama cobrando os impostos atrasados.  

 

7) Uma das medidas adotadas pelo governo português durante a exploração do ouro no 

Brasil foi a criação das casas de fundição, sobre esse assunto responda:  

a)O que motivou a criação das casas de fundição? 

b) Como era o funcionamento dessas casas de fundição?  

 

8)Que tipo de ouro é o ouro de aluvião?  

 

9)Explique o que foi a derrama.  

10)Faça um breve relato sobre as causas que desencadearam na inconfidência mineira e 

suas consequências.  
 

BOM TRABALHO! 
 


