
 
 

 

1 

História 
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Invasões Estrangeiras 
 

Exercícios 

 

1. (UPF-2018) “Não é fácil saber de onde foi que Jorge Velho partiu para ir combater Palmares, se de São 

Paulo ou do Piauí. Tanto se pode admitir uma versão como a outra, já que ambas se apoiam em 

documentos de igual autoridade [...]. Há também muita controvérsia sobre os seus efetivos. Em 

diferentes documentos o número de indígenas oscila entre 800 e 1.300, e o de brancos entre 80 e 150, 

não falando nas mulheres e crianças que costumava levar consigo. A marcha de seiscentas léguas até 

Pernambuco foi uma estupenda façanha. Custou-lhe a perda de 396 pessoas, das quais 196 morreram 

de fome ou doença e 200 desertaram.”  

(FREITAS, Décio. Palmares: a guerra dos escravos. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1984, p. 145-146)  

O bandeirante Domingos Jorge Velho foi contratado pelo governo português para destruir o quilombo 

de Palmares. Isso se deu porque:  

a) os paulistas, excluídos do circuito da produção colonial centrada no Nordeste, queriam aí 

estabelecer pontos de comércio, sendo impedidos pelos quilombos.  

b) os paulistas tinham prática na perseguição de índios, os quais, aliados aos negros de Palmares, 

ameaçavam o governo com movimentos milenaristas.  

c) o quilombo desestabilizava o grande contingente escravo existente no Nordeste, ameaçando a 

continuidade da produção açucareira e da dominação colonial.  

d) os senhores de engenho temiam que os quilombolas, que haviam atraído brancos e mestiços 

pobres, organizassem um movimento de independência da colônia.  

e) os aldeamentos de escravos rebeldes incitavam os colonos à revolta contra a metrópole, visando 

trazer novamente o Nordeste para o domínio holandês. 

 
 

2. (UECE-2015) Atente ao que se afirma a respeito da invasão holandesa no Nordeste brasileiro.  

I. A ocupação do Nordeste do Brasil pelos holandeses surgiu como episódio da ofensiva econômica 

holandesa do século XVII.  

II. A expansão econômica holandesa baseava-se essencialmente no comércio, na usura e em outras 

atividades ligadas à circulação de riquezas.  

III. O objetivo maior da invasão era a conquista da próspera economia açucareira das capitanias do 

Nordeste.  

É correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas.  

b) II e III apenas.  

c) I e III apenas.  

d) I, II e III. 

 

 

 

 



 
 

 

2 

História 
 

 

3. (UNICAMP-2015) Engenheiros, naturalistas, matemáticos e artistas, sob o mecenato de Nassau, 

investigaram a natureza e transformaram a paisagem nordestina. Recife tornou-se uma das cidades 

mais importantes da América, com modernas pontes e prédios. Além do incentivo à arte, o governo [de 

Nassau] promulgou leis que eram iguais para todos, impedindo injustiças contra os antigos habitantes.  

(Ronald Raminelli, Invasões Holandesa”, em Ronaldo Vainfas (dir.), Dicionário do  

Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 315.)  

As transformações durante o governo de Maurício de Nassau (1637-1645), em Pernambuco, são 

exemplos de um contexto em que:  

a) o mecenato e a aplicação de leis idênticas para holandeses e luso-brasileiros eram uma 

continuidade do modelo renascentista, representando um período de modernização da região.  

b) houve dinamização da economia açucareira na região, com a reativação de engenhos e perdão de 

dívidas dos antigos proprietários, impulsionando a remodelação da cidade de Recife.  

c) houve a aplicação de princípios mercantilistas para a obtenção de lucros e a perseguição, por parte 

dos holandeses calvinistas, a judeus, cristãos-novos e católicos.  

d) as expedições dos artistas e cientistas tinham o propósito de retratar a paisagem e identificar 

potencialidades econômicas da região, pois o açúcar estava em declínio no comércio 

internacional. 

 
 

4. (FGV-RJ-2017) Navegamos pelo espaço de quatro dias, até que, a dez de novembro, encontramos a 

barra de um grande rio chamado de Guanabara, pelos nativos (devido à sua semelhança com um lago) 

e de Rio de Janeiro pelos primeiros descobridores do local. [...] o Senhor de Villegagnon, para se garantir 

contra possíveis ataques selvagens, que se ofendem com extrema facilidade, e também contra os 

portugueses, se estes alguma vez quisessem aparecer por ali, fortificou o lugar da melhor maneira que 

pôde. Os víveres eram-nos fornecidos pelos selvagens e constituídos dos alimentos do país, a saber, 

peixes e veação diversa, constante de carne de animais selvagens (pois eles, diferentemente de nós, 

não criam gado), além de farinha feita de raízes [...] Pão e vinho não havia. Em troca destes víveres, 

recebiam de nós alguns objetos de pequeno valor, como facas, podões e anzóis.  

(THEVET, André. As singularidades da França Antártica. Belo Horizonte/São Paulo, Itatia/Edusp. 1978, p. 93-94.) 

O frei franciscano André Thevet esteve em terras brasileiras entre 1555 e 1556, junto com outros 

franceses comandados por Nicolas de Villegagnon. A leitura do trecho do relato dessa expedição 

permite  

a) constatar a aceitação, pelo reino francês, da partilha do Novo Mundo realizada por portugueses e 

espanhóis.  

b) identificar as diferenças entre as práticas coloniais e o tratamento dispensado aos indígenas pelos 

portugueses e franceses.  

c) perceber as diferenças culturais entre os povos indígenas e os conquistadores europeus.  

d) reconhecer a necessidade da escravidão africana como base para a montagem das estruturas 

produtoras coloniais.  

e) diferenciar as orientações religiosas dos protestantes franceses das referências católicas 

ibéricas. 
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5. (ACAFE-2018)  

“É verdade que antes da união das monarquias ibéricas, em 1580, ao manter uma boa relação com os 

portugueses, os flamengos frequentavam os portos brasileiros e a cidade de Lisboa carregando açúcar 

em suas urcas, levando-o a refinar em Flandres e distribuindo-o por via terrestre e fluvial por toda a 

Europa central. De sua embarcação tão características, ficou a lembrança na toponímia carioca, através 

do morro que evoca a sua forma.”  

(PRIORI, Mary del. Histórias da gente brasileira: volume 1: colônia.  

São Paulo: Editora LeYa, 2016. Página 69.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o período colonial da história do Brasil é correto afirmar, 

exceto:  

a) Durante a União Ibérica, holandeses e espanhóis formaram a Companhia das Índias Ocidentais e 

dividiram os lucros da comercialização do açúcar produzido no Brasil e levado para a Europa.  

b) Com a União Ibérica acirraram-se os conflitos entre a Espanha e a Holanda. Com a proibição 

espanhola da parceria comercial entre holandeses e produtores de açúcar no Brasil, os flamengos 

invadiram o nordeste.  

c) Maurício de Nassau, administrador holandês em Pernambuco, promoveu reformas urbanas e 

manteve uma boa relação com os senhores de engenho.  

d) A revolta conhecida como Insurreição Pernambucana acabou determinando a saída dos 

holandeses do nordeste brasileiro e teve como consequência uma crise na empresa açucareira 

brasileira. 
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Gabarito 

 

1. C 

Os quilombos foram grandes focos de resistência negra à escravidão durante o período colonial, atraindo 

escravizados que fugiam dos engenhos e passavam a se mobilizar para construir uma resistência coletiva. 

Além de atrairem outros escravizados, os quilombos também atacavam engenhos e muitas vezes 

prejudicavam o comércio local, sendo, portanto, uma ameaça ao sistema colonial.  

 

2. D 

As três afirmações estão corretas, associando as invasões holandesas no nordeste brasileiro aos 

interesses econômicos com o comércio do açúcar. 

 

3. A 

O projeto de colonização de Nassau foi marcado por uma ideia de reforma que visava uma modernização 

do território, com reformas e planejamentos urbanos, dinamismo comercial e incentivo a chegada de 

artistas e intelectuais.  

 

4. C 

No texto, o explorador francês destaca algumas diferenças entre os nativos e os colonizadores, afirmando 

diversas vezes as diferenças culturais entre eles, sobretudo na alimentação. 

 

5. A 

A primeira opção está incorreta, pois espanhóis e holandeses não tinham uma boa relação nesse período 

e a Companhia das índias, portanto, não foi uma criação desses dois países. 

 

 


