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Resumo 

 

Colonização Portuguesa 

A economia da América portuguesa é bem diversificada, no entanto começa com uma economia 

baseada no extrativismo, com o principal produto sendo o pau brasil que era recolhido pelos indígenas e 

estocado em feitorias ao longo da costa, com o aumento da ocupação portuguesa depois da metade do século 

XVI diversificam-se as atividades, com destaque para o açúcar em São Paulo e Pernambuco, mas com diversas 

outras atividades em menor escala, como o tabaco (que era trocado por escravos na África) e o algodão, 

principalmente depois das invasões holandesas e do declínio do ouro em Minas Gerais essas culturas 

acabaram ganhando destaque. A mão de obra era primordialmente escrava, primeiro com os indígenas e depois 

com os negros em razão do grande comércio intercontinental, com pequenas exceções como no início das 

minerações em Minas Gerais no século XVII e na pecuária do Sertão no mesmo século, no entanto todas as 

atividades tinham a presença escrava em certa medida. 

A administração colonial foi inicialmente comandada por particulares de confiança do reino, assim as 

Capitanias Hereditária eram dirigidas por estes “homens bons” que eram em sua maioria senhores de engenho. 

Estes eram como reis em seus territórios, e reproduziam de certo modo a lógica do feudalismo dentro de seu 

território, apesar de vários nem se quer virem ao Brasil. Este modelo fracassa devido à enorme descentralização 

do poder e dificuldades do novo território, é instalado então um Governo Geral em Salvador em 1549 o sistema 

incentivou as catequeses indígenas, resolveu boa parte dos conflitos entre brancos e indígenas além de 

incentivar o uso de escravos negros por causa do mercado internacional. Em 1621 o Brasil é dividido entre 

Estado do Brasil e Estado do Maranhão (posteriormente Maranhão e Grão Para), porém se reunifica com 

Marquês de Pombal se tornando um Vice Reino de Portugal, o que lhe conferia mais autonomia mas ainda sim 

com o controle extremo da metrópole, a capital ainda é mudada de Salvador para o Rio de Janeiro ficando mais 

perto das minas de ouro de Minas Gerais e dos interesses portugueses na bacia do prata. 

A sociedade colonial portuguesa tem configurações variadas de acordo com a região e com o tempo, 

assim temos um Brasil com muitas influências indígenas no sul (principalmente São Paulo) onde inclusive a 

língua falada era a geral indígena, o Nheengatu, tendo sido inclusive utilizada por brancos, como os bandeirantes. 

Já no nordeste temos uma maior presença portuguesa devido a prosperidade do açúcar e proximidade com o 

velho continente, depois do século XVIII a presença de portugueses e da coroa se intensifica devido ao ouro e 

a integração comercial dos mercados dentro da colônia para suprir a zona aurífera, assim, temos uma maior 

miscigenação cultural que viria a formar uma cultura pretensamente europeia nos níveis mais altos da 

sociedade mas com efetiva incorporação e sincretismo dos modos e costumes negros, indígenas e brancos 

como no caso da incorporação da mandioca (influência indígena) na alimentação de todos, houve ainda o 

surgimento de religiões que misturam culturas de todas as vertentes como a umbanda e a jurema, outro fator 
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é a língua portuguesa falada no Brasil que também é fruto das misturas culturais, contando com palavras 

indígenas (como açaí, arapuca e carioca) e negras (como banguela, cachaça e cafundó) com a língua 

portuguesa. 

Colonização Francesa 

A economia das colônias francesas seguia as demais empreitadas coloniais, com a principal atividade 

econômica centrada nas exportações de gêneros tropicais, como o rum, café, frutas, açúcar, tabaco entre 

outros, podemos destacar nesse cenário a Guiana Francesa, centrada no Norte da América do Sul e banhada 

pelo mar do Caribe tem as suas atividades voltadas para a pesca e a mineração aurífera. O império francês 

utilizava mão de obra livre nas suas colônias mais ao como a Louisiana e o Canadá, porém em localidades no 

Caribe a mão de obra escrava era intensamente utilizada. 

A política na colônia sempre teve o apoio real e o acompanhamento de perto de seus representantes 

reais, no entanto podemos citar a fracassada França Antártica, colônia instalada na atual Baia de Guanabara, 

seu fracasso deveu-se a desavenças entre católicos e protestantes, por evasões de franceses para as tribos ao 

redor e pelo abandono de diversos colonos, estes foram derrotados por Estácio de Sá em 1565. A França ainda 

perde diversos territórios ao longo dos quatro séculos de colonização, como as posseções da Nova França 

assaltadas por ingleses e pelos indígenas locais, diversos territórios são perdidos na Guerra dos 7 Anos com os 

Ingleses ou cedidos aos estadunidenses depois de sua independência, ainda podemos destacar o caso do Haiti, 

que depois da volta da escravidão pelas mãos Girondinas na Revolução Francesa promoveu uma enorme 

revolta escrava (a única bem sucedida da história) e teve sua independência da França em 1802. Ainda sobre o 

Haiti e as colônias escravistas da França podemos destacar as trocas culturais entre franceses e negros nessas 

regiões foram mais intensas e curiosamente os filhos de relações (violentas ou não) entre senhores (gran 

blancs) escravos (gens de coleur) eram livres, alfabetizados e conseguiam alguma ascensão social como 

administradores de fazenda, totalmente diferente dos escravos que mantinham um intenso vínculo cultural com 

a África, o que facilitou a organização de resistências em marrons (equivalente aos quilombos brasileiros).  

Colonização Espanhola 

A economia espanhola divergia quanto ao ambiente explorado, com seu extenso império desde a atual 

Califórnia nos Estados Unidos á Patagônia nos atuais Chile e Argentina os diferentes climas e territórios 

diversificavam a sua produção. Nas regiões centrais da América do Sul temos a alta produção de prata, 

principalmente em Potosí na atual Bolívia, já no México temos uma intensa produção aurífera, ambas eram 

altamente nocivas aos corpos dos trabalhadores indígenas já que estas usavam o mercúrio no processo. Nas 

regiões não mineradoras temos uma intensa produção de gêneros tropicais como café, cacau, açúcar, tabaco 

etc. Com destaque a tradicional produção de tabaco, rum e açúcar no Caribe, principalmente na ilha de Cuba, e 

de carne no estuário da Prata. Sua principal mão de obra era baseada nas tradicionais formas de trabalho dos 

povos nativos, daí nascia a mita e a encomienda, a primeira consistia em serviços prestados pelos indígenas 

em um período do ano para os donos das minas, já o segundo era usada nas áreas agrícolas onde o donatário 
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da terra teria direito sobre a terra e seus habitantes que também trabalhavam um período nas terras dos 

espanhóis. 

A política colonial inicialmente é semelhante a dos portugueses, os primeiros “conquistadores” recebiam 

a posse das terras que conquistavam e as comandavam, no entanto com o avançar da exploração dos 

descendentes de Pizarro e Cortês fomentaram diversas rebeliões que foram duramente reprimidas pela coroa, 

assim, a administração colonial faz profundas mudanças, são fundados os Vice-Reinos nas áreas mais centrais 

como o do Rio da Prata (atuais Argentina, Paraguai, Uruguai e parte da Bolívia) e as Capitanias Gerais em áreas 

mais fronteiriças ou litorâneas que detinham interesses de defesa como a Capitania Geral de Cuba, que servia 

de entreposto dos carregamentos de ouro e prata para a Espanha. 

A sociedade espanhola era dividida basicamente em três grupos, abaixo de todos estavam os indígenas 

e escravos, que eram excluídos da maior parte da vida social da colônia e eram brutalmente explorados pelos 

espanhóis, já os escravos eram totalmente renegados a posições inferiores em todas as esferas coloniais, no 

meio da pirâmide social estão os Criollos, filhos de espanhóis nascidos na colônia, em sua maioria eram donos 

das minas ou fazendeiros e representavam a elite econômica da colônia, estes durante o século XIX vão 

organizar a independência destes locais, o grupo mais privilegiado era o dos Chapetones, ou ibéricos, espanhóis 

nascidos na metrópole que vinham para a colônia como administradores reais e altos oficiais do exército, esse 

grupo constantemente entrava em conflitos de interesse com os criollos. 

Colonização Inglesa 

A economia das colônias inglesas variava muito de acordo com o seu ambiente e povoamento, no Norte 

das 13 colônias temos uma enorme rede comercial com as colônias espanholas no caribe e a África, onde fazia-

se o comércio triangular com ênfase na troca de rum e tabaco por escravos, além disso, durante os séculos 

XVII e XVIII temos diversas instalações manufatureiras utilizava-se a mão de obra livre. Já no Sul das Treze 

Colônias a situação era totalmente diferente, a produção no modo de Plantation com mão de obra escrava, 

monocultura algodoeira e grandes latifúndios acabavam por diferenciar profundamente as duas regiões em 

questão causando grandes diferenças. No Caribe ao contrário do norte das treze colônias era extensamente 

escrava, com sua produção também focada em gêneros tropicais, principalmente do rum e açúcar na ilha da 

Jamaica. 

A política variava de acordo com a região, no Caribe temos um intenso controle da metrópole, assim 

como o Sul das Treze Colônias onde era muito rígido o exclusivo metropolitano com os ingleses, principalmente 

por causa do seu principal produto o algodão, de especial interesse para as indústrias têxteis da Inglaterra. Ao 

Norte a administração era totalmente diferente, a “negligência salutar” dos ingleses quanto as colônias do norte 

foi primordial para a construção dessa liberdade política e comercial e para a futura independência das Treze 

Colônias mais tarde. 

A sociedade inglesa colonial era bem diversificada, com a interação de diversos grupos, mesmo dentro 

dos colonos que dividiam-se entre puritanos (calvinistas ingleses) e anglicanos, os puritanos sendo os primeiros 

á adentrarem em território americano a bordo do May Flower, no entanto, os negros e indígenas sofriam 
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profunda segregação na sociedade colonial inglesa com raras uniões entre indígenas e ingleses, além de quase 

nenhuma interação entre negros e ingleses, no caso dos indígenas aconteceram diversos extermínios 

planejados dessa população no período colonial e depois da independência na chamada “Marcha para o Oeste”. 
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Exercícios 

 

1. Erro de português 
 

Quando o português chegou 

Debaixo duma bruta chuva 

Vestiu o índio 

Que pena! 

Fosse uma manhã de sol 

O índio tinha despido 

O português 

(Oswald de Andrade. "Poesias reunidas". 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972) 

 

Sobre o contexto histórico em que se insere o fenômeno que os versos identificam é correto afirmar que 

a) a descoberta de metais preciosos favoreceu o estabelecimento das primeiras relações econômicas 

entre portugueses e indígenas. 

b) a agressividade demonstrada pelos nativos despertou o interesse metropolitano pela ocupação 

efetiva das novas terras. 

c) a conquista da América pelos portugueses contribuiu para o crescimento demográfico da população 

indígena no Brasil. 

d) no chamado período pré-colonial, o plantio e a exploração do pau-brasil incentivaram o tráfico 

africano. 

e) apesar de ter tomado posse da terra em nome do rei de Portugal, o interesse da monarquia estava 

voltado para o Oriente. 
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2. A sociedade colonial brasileira  
 
"herdou concepções clássicas e medievais de organização e hierarquia, mas acrescentou-lhe sistemas 
de graduação que se originaram da diferenciação das ocupações, raça, cor e condição social. (...) As 
distinções essenciais entre fidalgos e plebeus tenderam a nivelar-se, pois o mar de indígenas que cercava 
os colonizadores portugueses tornava todo europeu, de fato, um gentil-homem em potencial. A 
disponibilidade de índios como escravos ou trabalhadores possibilitava aos imigrantes concretizar seus 
sonhos de nobreza. (...) Com índios, podia desfrutar de uma vida verdadeiramente nobre. O gentio 
transformou-se em um substituto do campesinato, um novo estado, que permitiu uma reorganização de 
categorias tradicionais. Contudo, o fato de serem aborígenes e, mais tarde, os africanos, diferentes étnica, 
religiosa e fenotipicamente dos europeus, criou oportunidades para novas distinções e hierarquias 
baseadas na cultura e na cor." 

 (Stuart B. Schwartz, SEGREDOS INTERNOS) 

 

A partir do texto pode-se concluir que: 

a) a diferenciação clássica e medieval entre clero, nobreza e campesinato, existente na Europa, foi 

transferida para o Brasil por intermédio de Portugal e se constituiu no elemento fundamental da 

sociedade brasileira colonial. 

b) a presença de índios e negros na sociedade brasileira levou ao surgimento de instituições como a 

escravidão, completamente desconhecida da sociedade européia nos séculos XV e XVI. 

c) os índios do Brasil, por serem em pequena quantidade e terem sido facilmente dominados, não 

tiveram nenhum tipo de influência sobre a constituição da sociedade colonial. 

d) a diferenciação de raças, culturas e condição social entre brancos e índios, brancos e negros, tendeu 

a diluir a distinção clássica e medieval entre fidalgos e plebeus europeus na sociedade colonial. 

e) a existência de uma realidade diferente no Brasil, como a escravidão em larga escala de negros, não 

alterou em nenhum aspecto as concepções medievais dos portugueses durante os séculos XVI e 

XVII. 

 

 

3. "Como não se tratava de regiões aptas para a produção de gêneros tropicais de grande valor comercial, 
como o açúcar ou outros, foi-se obrigado para conseguir povoadores (...) a recorrer às camadas pobres 
ou médias da população portuguesa e conceder grandes vantagens aos colonos que aceitavam irem-se 
estabelecer lá. O custo do transporte será fornecido pelo Estado, a instalação dos colonos é cercada de 
toda a sorte de providências destinadas a facilitar e garantir a subsistência dos povoadores; as terras a 
serem ocupadas são previamente demarcadas em pequenas parcelas, (...) fornecem-se gratuitamente 
ou a longo prazo auxílios vários (instrumentos de trabalho, sementes, animais, etc)". 

(Prado Júnior, C. História econômica do Brasil. 27 ed. S. Paulo: Brasiliense, 1982. p. 95-6) 

 
Com base no texto, é possível afirmar que o autor se refere: 

a) à colonização do sertão nordestino através da pecuária. 

b) à ocupação da Amazônia através das drogas do sertão. 

c) à expansão para o interior paulista pelas entradas e bandeiras. 

d) à colonização do Sul através da pecuária. 

e) ao povoamento das Capitanias Hereditárias. 
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4. Leia o texto abaixo e responda posteriormente ao que é pedido. 
 

“Nos anos 1575-1600, Potosí produziu talvez a metade de toda a prata hispano-americana. Tal profusão 

de prata não teria vindo à tona sem a concomitante abundância de mercúrio de Huancavélica, que 

naqueles mesmos anos estava também produzindo como nunca havia feito. Outro estimulante para 

Potosí foi claramente a mão de obra barata fornecida através da mita de Toledo.” 
BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. in: América Latina Colonial. v. 2. São Paulo: Edusp, 1999. p. 141. 

 

Como indicado no texto, os espanhóis utilizaram um sistema de trabalho denominado mita, que 

consistia: 

a) no trabalho obrigatório e temporário, mobilizando mão de obra indígena geralmente escolhida por 

sorteio entre as tribos, sendo deslocada para qualquer região da colônia. 

b) no emprego de tribos inteiras de indígenas, dirigidas por seus chefes naturais, assegurando ainda a 

instrução cristã dos envolvidos. 

c) no trabalho compulsório e permanente de escravos que chegavam ao porto de Toledo. 

d) em contratos de servidão realizados entre espanhóis e astecas. 

e) em um sistema de servidão por dívidas, pois com a desintegração da economia tradicional indígena, 

esses foram obrigados a adquirir produtos vindos da Europa. 

 

 

5. Leia o texto abaixo: 
 
“Aqueles que foram de Espanha para esses países (e se têm na conta de cristãos) usaram de duas 

maneiras gerais e principais para extirpar da face da terra aquelas míseras nações. Uma foi a guerra 

injusta, cruel, tirânica e sangrenta. Outra foi matar todos aqueles que podiam ainda respirar ou suspirar 

e pensar em recobrar a liberdade ou subtrair-se aos tormentos que suportam, como fazem todos os 

senhores naturais e os homens valorosos e fortes; pois comumente na guerra não deixam viver senão 

mulheres e crianças: e depois oprimem-nos com a mais horrível e áspera servidão a que jamais tenham 

submetido homens ou animais.” 
LAS CASAS, Frei Bartolomeu de. O paraíso destruído. Brevíssima relação da destruição das Índias [1552]. Porto Alegra: L&PM, 

2001. 

 

O trecho do texto de Las Casas aponta o processo de dizimação das populações indígenas americanas 

por parte dos espanhóis. Além da guerra, os processos de trabalho e o controle disciplinar imposto 

resultaram na morte de milhões de habitantes nativos da América. Dentre os processos de trabalho 

impostos aos indígenas e que resultaram em sua mortandade, destaca-se: 

a) a escravidão imposta a eles, semelhante a dos africanos levados à América para trabalhar na 

extração de metais. 

b) a encomienda, um processo de trabalho compulsório imposto a toda uma tribo para executar 

serviços agrícolas e extrativistas. 

c) o assalariamento, pago em valores muito baixos e geralmente em espécie. 

d) a parceria, onde os indígenas eram obrigados a trabalhar na agricultura e nas minas, destinando 

dois terços da produção aos espanhóis. 

e) o arrendamento das terras indígenas pelos próprios nativos implicava para os espanhóis uma 

imensa carga tributária aos indígenas. 
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6. “Para o progresso do armamento marítimo e da navegação, que sob a boa providência e proteção divina 

interessam tanto à prosperidade, à segurança e ao poderio deste reino [...], nenhuma mercadoria será 

importada ou exportada dos países, ilhas, plantações ou territórios pertencentes à Sua Majestade, ou em 

possessão de Sua Majestade, na Ásia, América e África, noutros navios senão nos que [...] pertencem a 

súditos ingleses [...] e que são comandados por um capitão inglês e tripulados por uma equipagem com 

três quartos de ingleses [...], nenhum estrangeiro [...] poderá exercer o ofício de mercador ou corretor num 

dos lugares supracitados, sob pena de confisco de todos os seus bens e mercadorias [...]”. 
Segundo Ato de Navegação de 1660. In: Pierre Deyon. O mercantilismo. São Paulo: Perspectiva, 1973, p. 94-95. 

 
Por meio do Ato de Navegação de 1660, o governo inglês: 

a) estabelecia que todas as mercadorias comercializadas por qualquer país europeu fossem 

transportadas por navios ingleses. 

b) monopolizava seu próprio comércio e impulsionava a indústria naval inglesa, aumentando ainda 

mais a presença da Inglaterra nos mares do mundo. 

c) enfrentava a poderosa França retirando-lhe a posição privilegiada de intermediária comercial em 

nível mundial. 

d) desenvolvia a sua marinha, incentivava a indústria, expandia o Império, abrindo novos mercados 

internacionais ao seu excedente agrícola. 

e) protegia os produtos ingleses, matérias-primas e manufaturados, que deveriam ter sua saída 

dificultada, de modo a gerar acúmulo de metais preciosos no Reino inglês. 

 

 

7. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de três áreas com características diversas na 

América do Norte. Com relação às chamadas “colônias do Sul” é correto afirmar que: 

a) baseava-se, sobretudo, na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações comerciais 

com as novas colônias do Norte e com o Caribe. 

b) baseava-se numa forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um conjunto de 

obrigações em relação aos grandes proprietários de terras. 

c) baseava-se numa economia escravista voltada principalmente para o mercado externo de produtos, 

como o tabaco e o algodão. 

d) consolidou-se como o primeiro grande polo industrial da América com a transferência de diversos 

produtores de tecidos vindos da região de Manchester. 

e) caracterizou-se pelo emprego de mão de obra assalariada e pela presença da grande propriedade 

agrícola monocultora. 
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8. Durante o século XVII, grupos puritanos ingleses perseguidos por suas ideias políticas (anti-absolutistas) 

e por suas crenças religiosas (protestantes calvinistas) abandonaram a Inglaterra, fixando-se na costa 

leste da América do Norte, onde fundaram as primeiras colônias. A colonização inglesa nessa região foi 

facilitada: 

a) pela propagação das ideias iluministas, que preconizavam a proteção e o respeito aos direitos 

naturais dos governados. 

b) pelo desejo de liberdade dos puritanos em relação à opressão metropolitana. 

c) pelo abandono dessa região por parte da Espanha, que então atuava no eixo México-Peru 

d) pela possibilidade de explorar grandes propriedades agrárias com produção destinada ao mercado 

europeu. 

e) pelas consciências políticas dos colonos americanos, desde logo treinados nas lutas coloniais. 

 
 

9. O texto abaixo trata das incursões francesas na América; entretanto, essas ainda não representavam que 
a França tivesse dado início à sua expansão. 
“Ao longo do século XVI, os franceses estiveram na América, mas isso não significava uma atitude 

sistemática e coerente desenvolvida pela Coroa. Era, no mais das vezes, atuação de corsários e uns 

poucos indivíduos. Como exemplo, pode-se mencionar as invasões do litoral brasileiro, (…) e algumas 

visitas à América do Norte.”  
(FARIA, R. de M. e outros. História para o ensino médio. Belo Horizonte:Lê, 1998,p.182) 

 
Entre os motivos que levaram a França a iniciar tardiamente sua expansão marítima e comercial, 
podemos destacar: 

a) os problemas internos ligados à consolidação do Estado Nacional. 

b) a derrota da França na violenta guerra contra a Alemanha. 

c) a falta de associação entre a Coroa e a burguesia francesa. 

d) a violenta disputa entre calvinistas e luteranos. 

e) A não inclusão das classes superiores no projeto expansionista. 

 
 

10. As tentativas francesas de estabelecimento definitivo no Brasil ocorreram entre a segunda metade do 

século XVI e a primeira metade do século XVII. As regiões que estiveram sob ocupação francesa foram: 

a) Rio de Janeiro (França Antártica) e Pernambuco (França Equinocial); 

b) Pernambuco (França Antártica) e Santa Catarina (França Equinocial); 

c) Bahia (França Equinocial) e Rio de Janeiro (França Antártica); 

d) Maranhão (França Equinocial) e Rio de Janeiro (França Antártica); 

e) Espírito Santo (França Equinocial) e Rio de Janeiro (França Antártica). 
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Gabarito 

 

1. E 

A colônia americana ficaria sem uma ocupação definitiva até 1530, o foco econômico dos portugueses 

acaba sendo o comércio de especiarias com o Oriente que já havia lhes conferido lucros astronômicos 

desde a primeira viagem. 

 

2. D 

A organização medieval da sociedade portuguesa se adapta ao chegar no Brasil, além dos costumes tanto 

de plebeus quanto de fidalgos terem se adaptado á nova terra, vemos que as formas de trabalho 

compulsório também mudam sua feição, agora ao invés dos brancos servos europeus, plebeus e nobres 

detinham escravos indígenas e negros em condição de subordinação. 

 

3. D 

A exploração econômica da Amazônia encontrou inúmeras dificuldades, além do terreno que empurraria 

os colonos á uma atividade extrativista, ainda temos a insegurança do terreno, tanto por indígenas como 

por estrangeiros que adentravam o Rio Amazonas, fator que foi incrivelmente dispendioso para a coroa. 

 

4. A 

A mita se aproveitava de tradições incas já existentes antes da chegada dos espanhóis para uma 

exploração econômica em um ritmo muito mais acelerado que o das populações nativas, além disso, temos 

a extração por amalgamação que faz o trabalhador lidar constantemente com vapores do mercúrio 

deteriorando severamente seu corpo. 

 

5. B 

A encomienda apresar de não tratar com vapores de mercúrio acaba sendo tão destrutiva aos indígenas 

quanto a mita, pois imprime-se um trabalho extremamente dificultoso nos corpos dos indígenas que 

sobraram depois de diversos genocídios. 

 

6. B 

Os atos de navegação de Oliver Crowell acabaram por dar a condição necessária para a Inglaterra dominar 

os mares e expandir seu império nos séculos seguintes, assim, foi possível a tomada da ilha da Jamaica 

dos espanhóis em 1655. 

 

7. C 

A economia do Sul das Treze Colônias é o que pode se chamar de Plantation, onde podemos conferir as 

três principais características para essa classificação como a monocultura, trabalho escravo e grande 

latifúndio, as marcas desse sistema são percebidas até hoje no sul dos Estados Unidos como o racismo e 

a proliferação de entidades supremacistas brancas. 

 

8. B 

As lutas religiosas na Inglaterra acabaram por expulsar um grande número de puritanos (calvinistas 

ingleses) que fundaram as Treze Colônias originais, sua base ideológica de valorização do trabalho pode 

ser percebida fortemente na cultura dos Estados Unidos durante os anos. 
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História 
 

9. A 

A consolidação do estado francês difere um pouco dos outros estados que se formaram anteriormente e 

posteriormente, pois seu governo é formado em uma intensa briga religiosa e política entre católicos e 

huguenotes. 

 

10. D 

Ambas as regiões que foram tentadas pelos franceses tinham uma forte proximidade com a cultura do 

açúcar, no Rio de Janeiro além dos engenhos da região esta era próxima ao rio da Prata e de São Paulo 

(produtor de açúcar) já no Maranhão os franceses estavam perto da costa nordestina, que no momento, 

era a mais promissora região da colônia. 

 

 


