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ATENÇÃO:
1. Utilize somente caneta azul ou preta.
2. ESCREVA OU ASSINE SEU NOME SOMENTE NO ESPAÇO PRÓPRIO DA CAPA.
3. O espaço que está pautado nas questões é para a sua REDAÇÃO FINAL.
4. Para RASCUNHO utilize somente a folha indicada como tal.
5. NÃO FAÇA NAS DEMAIS PÁGINAS QUALQUER MARCA PARA ALÉM DO SEU TEXTO.
6. Ao final da prova, destaque e NECESSARIAMENTE leve consigo a FOLHA DE RASCUNHO.
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QUESTÃO 1 – O texto a seguir trata da sociedade medieval. Leia-o com atenção e, em seguida, responda ao que
se pede.
"Os defensores são um dos três grupos porque Deus quis que se mantivesse o mundo: e assim como aqueles
que rogam a Deus pelo povo são chamados oradores e os que lavram a terra e fazem aquelas coisas que
permitem aos homens viver e manter-se, são chamados lavradores, assim, os que tem de defender a todos são
chamados defensores”.
Afonso X, o Sábio. Las Siete Partidas. In: PEDRERO-SANCHEZ, Maria Guadalupe. História da Idade Média: textos e testemunhas. São
Paulo: UNESP, 2000. p.99-100.

Analise DOIS aspectos POLÍTICOS do feudalismo, destacando o papel exercido pelos senhores na sociedade
feudal.
Aspecto 1:

Aspecto 2:
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QUESTÃO 2 – Leia o texto a seguir:
“Os termos ‘colônia de exploração’ e ‘colônia de povoamento’ ainda são amplamente utilizados. Nessa
perspectiva, as chamadas colônias de exploração são o resultado do esforço econômico coordenado pelos
novos Estados modernos, as colônias se constituem em instrumento de poder das respectivas metrópoles. (...)
É nesse contexto, e só neste contexto, que se torna possível compreender o modo como se organizam nas
colônias as atividades produzidas e as suas implicações sobre os demais setores da vida social”.
Fernando Novais, citado por BICALHO, M. F. Dos ‘Estados nacionais’ ao ‘sentido da colonização’: história moderna e historiografia do
Brasil colonial. In: ABREU, M, SOIHET, R., GONTIJO, R. (orgs). Cultura política e leituras do passado: historiografia e ensino de História.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p.77-78.

Com base em seus conhecimentos e levando em consideração que a colonização de europeus na América não foi
uniforme, responda ao que se pede:
a) Identifique UMA semelhança ECONÔMICA entre o processo de colonização realizado pelos ingleses e pelos
espanhóis na América.

b) Identifique UMA característica que evidencie diferenças entre o processo colonizador realizado por ingleses e
espanhóis na América.
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