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.
O candidato deverá ser capaz de destacar a importância dos senhores na administração dos feudos no
que diz respeito à cobrança de impostos, exercício da justiça, proteção do grupo servil e da Igreja,
entre outros aspectos; evidenciando que nesse momento de descentralização política, os senhores
feudais exerciam a autoridade administrativa, judicial e militar.

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.
O candidato deverá ser capaz de identificar que na região sul da colonização inglesa tal qual nas
colônias espanholas predominaram as relações de caráter mercantilistas, com a adoção do pacto
colonial, pagamento de tributos à metrópole e a utilização de trabalho compulsório, entre outros
aspectos.

b) Identifique UMA característica que evidencie diferenças entre o processo colonizador realizado por ingleses
e espanhóis na América.
O candidato deverá ser capaz de diferenciar a colonização do norte dos EUA da colonização
hispânica. Para tanto poderá exemplificar afirmando que na América hispânica prevaleceu a
religião cristã católica enquanto nas Treze Colônias predominou o protestantismo; na América
Espanhola predominou a chamada “colonização de exploração” enquanto em parte das treze
colônias inglesas, desenvolveu-se a chamada “colônia de povoamento”, entre outros aspectos.

