
 
 
 
 
 

 

 

1) Com a ajuda do poema, responda: (1,0) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual era a função do engenho? 

____________________________________________________________________ 
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O açúcar 
 
O branco açúcar que adoçará meu café  
nesta manhã de Ipanema  
não foi produzido por mim  
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 
... 
 
Este açúcar veio  
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da 
mercearia.  
Este açúcar veio  
de uma usina de açúcar em Pernambuco  
ou no Estado do Rio  
e tampouco o fez o dono da usina. 
 
Este açúcar era cana  
e veio dos canaviais extensos  
que não nascem por acaso  
no regaço do vale. 
 
Em usinas escuras,  
homens de vida amarga  
e dura  
produziram este açúcar  
branco e puro  
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 

Ferreira Gullar 

https://www.pensador.com/autor/ferreira_gullar/


2) Observe a imagem e responda as perguntas: (1,0) 

 
Exploração do Pau Brasil- Mapa “ Terra Brasilis”, Atlas Miller, 1519, Biblioteca Nacional da França. 

 

a)  Que grupo de pessoas está sendo representadas na imagem?  

____________________________________________________________________________ 

b)  Qual atividade a imagem representa? 

____________________________________________________________________________ 

 

3) As cidades se transformam ao longo dos anos e muitas deixam de preservar as 

construções mais antigas.  Você acha importante a preservação dos patrimônios históricos? 

Explique. (1,0 ) 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



4)  Em diversas áreas do Nordeste do Brasil, foram construídas vilas ligadas à produção de 

açúcar. É o caso de Olinda, no atual estado de Pernambuco. Observe a imagem e responda: 

(1,0) 

 

              Pintura representando escravos trabalhando na colheita da cana de açúcar. 
 

a) Em 1535 foi fundado o povoado de Olinda. Quais as principais atividades desenvolvidas 

nessa região? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) Os trabalhos nos engenhos nesse período eram feitos por quem? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5) O historiador português Pero de Magalhães Gândavo foi um dos primeiros a registrar por 

escrito a história do Brasil no século XVI. Leia um trecho do livro Tratado da terra do Brasil, em 

que o autor descreve algumas características naturais observadas por ele: (1, 0)  

 

 

 

 

 

 

  Dessa forma podemos afirmar que as terras do Brasil eram: 

 

a) (   ) Secas e improdutivas. 

b) (   ) Férteis e com grandes espécies de vegetais. 

 

 

“Esta terra é muito fértil e viçosa, toda coberta de altíssimos e frondosos arvoredos, 

permanece sempre a verdura nela inverno e verão; isto causa chover-lhe muitas vezes e não 

haver frio que ofenda ao que produz a terra.” Pero de Magalhães Gândavo. Tratado da terra 

do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1980. p. 46. 


