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Avaliação de História – Brasil Colônia 

1.O território colonial foi dividido em 14 lotes de tamanhos diferentes. A 

administração de cada capitania foi oferecida a nobres portugueses, que passavam a 

ter o título de capitães donatários. Para tornar o cargo mais atrativo, o governo 

determinou que o território e o título de capitão seriam hereditários. 

 O trecho acima se refere às: 

A. Capitanias hereditárias. 

B. Sistema administrativo. 

C. Cartas de Doação. 

D. Sistema de governo. 

 

2. Nos anos que se seguiram a chegada da esquadra de Cabral na costa brasileira, 

praticamente um único produto despertou o interesse dos exploradores portugueses. 

O excerto acima refere-se ao: 

A. Pau-brasil. 

B. Escravos. 

C. Cacau. 

D. Senhores feudais. 

 

3. O principal dever do capitão donatário era aplicar recursos próprios na ocupação e 

na exploração da terra. Ele deveria explorar economicamente a terra e garantir a 

defesa da sua capitania. Parte da renda obtida ficaria para: 

Após a leitura, assinale a alternativa correta: 

A. Brasil. 

B. Espanha. 

C. Portugal. 

D. Chile. 

 

4. Entre os séculos XVI e XVIII, todas as terras concedidas voltaram para as mãos do 

rei, por meio da compra ou de desapropriações. O governo português instituiu então, 

em 1548, um sistema de administração centralizado, denominado de: 

Após a leitura do exposto acima, assinale alternativa correta: 

A. Sistema administrativo. 

B. Governo Geral. 

C. Capitania hereditária. 

D. Presidente geral. 
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5.  Algumas capitanias, denominadas Capitanias Reais, eram controladas diretamente 

pela ____________. Essa medida foi tomada por Portugal após perceber que a 

primeira tentativa de colonização havia fracassado e muitos donatários sequer 

tomaram posse das terras doadas. 

Após a leitura do excerto acima, assinale alternativa que preenche 

corretamente a lacuna: 

A. Coroa portuguesa. 

B. Capitães donatários. 

C. Coroa espanhola. 

D. Coroa americana. 

 

6. O sistema de capitanias hereditárias não produziu os efeitos esperados pela Coroa 

portuguesa em razão de alguns fatores: 

I. Não havia na colônia um órgão governamental para auxiliar na administração. 

II. A comunicação com a metrópole era muito precária e difícil.  

III. Não havia mão de obra disponível. 

IV. Havia o receio de investir em uma região desconhecida. 

V. Não havia capital disponível para investir. 

Após a leitura do exposto acima,  assinale a alternativa correta: 

A. I, II, III, IV. 

B. II, III, IV, V. 

C. I, III, IV, V. 

D. I, II, III, IV, V. 

 

7. O sistema de capitanias hereditárias era regulamentado pelas _________, que 

concediam aos donatários o direito de: 

 Administrar e aplicar a justiça. 

 Doar sesmarias a colonos portugueses.  

 Criar vilas.  

Após a leitura,assinale na  alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

A. Sesmarias. 

B. Governo Geral. 

C. Cartas de Doação. 

D. Cartas de emancipação. 

 

8. Para povoar a colônia portuguesa da América, e torná-la lucrativa, era preciso 

implantar um sistema produtivo local, voltado para exportação. Optou-se pela 

monocultura da cana de açúcar e a instalação de engenhos para a produção de: 

 Após a leitura,assinale a alternativa correta: 

A. Açúcar. 

B. Cachaça. 

C. Rapadura. 

D. Café. 


