
BOA PROVA!
www.funcab.org

Disciplinas
Quantidade de

questões

- Língua portuguesa

- História

10

10

ESTE CADERNO CONTÉM 20 (VINTE) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 4 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C e D – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

PROGRAMA AVALIAR

PARA CONHECER

7º ANO

CADERNO 1



02
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Deslumbramento

O professor novo
É um pedaço de mau caminho,
Um homem MA-RA-VI-LHO-SO!!!
Pena que é manhoso
E pensa que é dono do mundo
Pensa que é tão sabidão
[...]

Apalavra “MA-RA-VI-LHO-SO!!!” aparece escrita dessa forma para:

A) reproduzir o grito que a menina deu.
B) revelar a tristeza da menina ao falar.
C) tentar reproduzir a entonação que a menina usou para pronunciá-la.
D) mostrar que ela está com raiva.

JOSÉ, Elias, . 20ª ed. São Paulo: Atual, 2009.Cantigas de adolescer

Questão 02

O Lobo e o Cordeiro

Em um pequeno córrego, bebia água um Lobo esfomeado, quando chegou, mais abaixo da corrente de água um
Cordeiro, que começou também a beber.
O Lobo olhou com os olhos sanguinários e arreganhando os dentes disse:
- Como ousas turvar a água onde bebemos?
O Cordeiro respondeu com humildade:
- Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água.
O Lobo, mostrando-se mais raivoso tornou a falar:
- Por isso, tens que praguejar? Há seis meses teu pai também me ofendeu!
Respondeu o Cordeiro:
- Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas três meses, então não havia nascido e por isso não tenho
culpa.
O Lobo replicou:
-Tens culpa pelo estrago que fizestes pastando em meu campo.
Disse o Cordeiro:
- Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes.
O Lobo, sem mais razões, saltou sobre o Cordeiro, e o comeu.

Nessa fábula, o desfecho é:

A) romântico.
B) cômico.
C) trágico.
D) feliz.

O lobo e o cordeiro. In: . Disponível em:< http://www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em 04/05/2013.As fábulas de Esopo
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Questão 04

Lembrança do mundo antigo

Clara passeava no jardim com as crianças.
O céu era verde sobre o gramado,
Aágua era dourada sob as pontes,
Outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados,
[...]

No segundo verso do poema, a expressão SOBRE O GRAMADO acrescenta à oração uma ideia de:

A) tempo.
B) lugar.
C) modo.
D) causa.

Questão 03

Lei da Palmada

O Exemplo de fora

Bater Jamais

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° – São acrescentados à Lei nº 8.069, de 13/07/1990, os seguintes artigos:
Art. 18A – A criança e o adolescente têm direito a não serem submetidos a qualquer forma de punição corporal,
mediante a adoção de castigos moderados ou imoderados, sob a alegação de quaisquer propósitos, no lar, na
escola, em instituição de atendimento público ou privado ou em locais públicos.
Parágrafo único – Para efeito deste artigo será conferida especial proteção à situação de vulnerabilidade à
violência que a criança e o adolescente possam sofrer em consequência, entre outras, de sua raça, etnia, gênero
ou situação socioeconômica.
[...]

[...] Clara Karoliussen se espantou ao chegar a Santos, há dois anos. Mãe de Vebjorn, um menino de sete anos,
ela jura nunca ter levantado a mão para ele. “Aqui, os pais batem nas crianças no meio da rua, coisa que jamais
aconteceria na Noruega ou na Áustria, onde a palmada é mal recebida pela sociedade”, garante. Lá, os filhos
submetidos a palmadas têm o direito de entrar na Justiça e pedir indenização aos pais. Mas isso raramente
acontece. “Os pais nem se preocupam com a lei. Eles não cogitam bater no filho.”
[...]

Adentista Fernanda Belotti, 40 anos, não encosta a mão na filha por nada. Mãe de Maria Eduarda, nove anos, ela
é contra a pedagogia do tapa, mas reconhece que o temperamento da menina ajuda muito. “Duda é
compreensiva. Mas eu também sou extremamente tolerante. Tenho paciência para falar mil vezes a mesma
coisa”, diz.

Comparando os três textos, percebe-se que eles:

A) defendem parcialmente os castigos físicos.
B) são contrários aos castigos físicos.
C) são parcialmente contrários aos castigos físicos.
D) defendem os castigos físicos.

PROJETO DE LEI Nº 2.654/2003 - (Da Deputada Maria do Rosário). Disponível em: <http://www.fia.rj.gov.br/legislacao/leidapalmada.pdf>. Acesso em
04/05/2013.

VANNUCHI, Camilo; GULLO, Carla; LOBATO, Eliane. . Disponível em:
<http://www.terra.com.br/istoetemp/1624/comportamento/1624_palmada_nao3.htm>. Acesso em 04/05/2013. (Fragmento)

VANNUCHI, Camilo; GULLO, Carla; LOBATO, Eliane. . Disponível em:
<http://www.terra.com.br/istoetemp/1624/comportamento/1624_palmada_nao3.htm>. Acesso em 04/05/2013. (Fragmento)

Palmada, não

Palmada, não
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Questão 05

“Encosto a cara na noite e vejo a casa antiga. Os móveis estão arrumados em círculo, favorecendo as conversas
amenas, é uma sala de visitas. O canapé, peça maior. O espelho, a mesa redonda com o lampião aceso
desenhando uma segunda mesa de luz dentro da outra. Os quadros ingenuamente pretenciosos, não há afetação
nos móveis, mas os quadros têm aspirações de grandeza nas gravuras de mulheres imponentes (rainhas?)
transbordando entre pavões e escravos transbordando até o ouro purpurino das molduras. Volto ao canapé de
curvas mansas, os braços abertos sugerindo cabelos desatados. Espreguiçamentos. Mas as almofadas são
exemplares, empertigadas no encosto de palhinha gasta. Na almofada menor está bordada uma guirlanda azul.”

As palavrasAMENAS, PRETENCIOSOS e PURPURINO caracterizam, respectivamente, os substantivos:

A) molduras, pavões e encosto.
B) conversas, quadros e ouro.
C) mesas, cabelos e canapé.
D) almofadas, escravos e lampião.

TELLES, Lygia Fagundes. . 1. ed. São Paulo: Summus, 1977. (Fragmento)Missa do Galo

Questão 06

O Paraíso na sombra do passado

A Ilha de Páscoa é um pontinho distante no meio do Oceano Pacífico, localizada a milhares de quilômetros da
costa chilena. Esse isolamento natural geográfico fez com que os nativos chamassem a ilha de “Te Pito o Henua”,
que significa “umbigo do mundo”. Mas seu nome mais conhecido é Rapa Nui, ou Ilha Grande. Nessa terra de
vegetação rasteira, qualquer um parece ter chegado ao paraíso.
[...]

Apalavra PONTINHO, usada para se referir à palavra ILHA, intensifica:

A) a localização da ilha.
B) a beleza da ilha.
C) o isolamento da ilha.
D) a ideia de tamanho da ilha.

WIJNANDS, Jochem. . In: Revista Marie Claire, nº 123. São Paulo: Globo, jun. 2001. p. 34. (Fragmento)O paraíso na sombra do passado
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O plano macabro

Os alunos do Colégio Lapa estavam sentados nas mesas da lanchonete em frente à escola. Bebiam sucos e
refrigerantes. Fumavam. As conversas eram cheias de palavrões e gritos. Alguns estavam sentados na calçada
conversando com os fones do walkman nos dois ouvidos. Outros olhavam revistas. Mais afastados, outros, com
cadernos abertos, copiavam lição, versos ou desenhavam. Casais trocavam beijos.
Numa das mesas da lanchonete, cinco colegas de classe do terceiro ano conversavam. Estavam revoltados,
furiosos, enfurecidos. Mas conversavam baixo. Seus olhos estavam vermelhos, demonstrando que choraram
muito. Foram reprovados na escola. Terão que cursar novamente o terceiro ano.
A conversa deles tinha como objetivo planejar a vingança contra a professora que, na opinião deles, liderou a
reprovação. Como se a reprovação se devesse unicamente pela vontade de uma professora e não pela vontade
deles mesmos.
Queriam algo que não lhes trouxessem problemas com a polícia. Algo que caísse fundo no espírito da professora
e ela nunca mais lecionasse na vida. Precisaria ser algo extraordinariamente maléfico para o ânimo da
professora. E que só ela pudesse sentir, em toda a profundidade, a angústia de viver com um medo permanente
na alma.
[...]

No trecho “Aconversa deles tinha como objetivo planejar a vingança” refere-se aos:

A) alunos que ouviam walkman.
B) cinco colegas de classe.
C) alunos do colégio.
D) casais que trocavam beijos.

SILVA, José Cláudio da. . São Paulo: Casa do Novo Autor, 2006. Disponível em:
<http://www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em 04/05/2013.

O pacto maldito e outras histórias de morte

Questão 07

Antes que elas cresçam

Há um período em que os pais vão ficando órfãos dos próprios filhos. É que as crianças crescem. Independentes
de nós, como árvores, tagarelas e pássaros estabanados, elas crescem sem pedir licença. Crescem como a
inflação, independente do governo e da vontade popular. Entre os estupros dos preços, os disparos dos discursos
e o assalto das estações, elas crescem com uma estridência alegre e, às vezes, com alardeada arrogância.
Mas não crescem todos os dias, de igual maneira; crescem, de repente. Um dia se assentam perto de você no
terraço e dizem uma frase de tal maturidade que você sente que não pode mais trocar as fraldas daquela criatura.

Os pais vão ficando órfãos dos próprios filhos, porque eles:

A) são como árvores, tagarelas e pássaros estabanados.
B) crescem, independentes dos pais.
C) dizem frases maduras.
D) não crescem todos os dias.

Affonso Romano de Santana. http://www.releituras.com/arsant_antes.asp (Fragmento)

Questão 08
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Ó Dora...
Agora no meu pensamento eu te
Vejo requebrando...

No trecho da canção “Dora”, de Dorival Caymmi, a palavra que serve para repetir o nome Dora, contribuindo para
a continuidade e compreensão do texto é:

A) vejo.
B) agora.
C) te.
D) eu.

Disponível em: <http://letras.mus.br/dorivalcayme/356568/dora-print-html>. Acesso em 04/05/2013.

Questão 09

Questão 10

Amor é fogo que arde sem se ver,
é ferida que dói, e não se sente;
é um contentamento descontente,
é dor que desatina sem doer.

É um não querer mais que bem querer;
é um andar solitário entre a gente;
é nunca contentar-se de contente;
é um cuidar que ganha em se perder.

É querer estar preso por vontade;
é servir a quem vence, o vencedor;
é ter com quem nos mata, lealdade.

Mas como causar pode seu favor
nos corações humanos amizade,
se tão contrário a si é o mesmo Amor?

A finalidade desse texto é:

A) contar uma história.
B) dar uma informação.
C) noticiar um fato.
D) expor um sentimento.

CAMÕES, Luís de. . São Paulo: FTD, 1998.Para tão longo amor, tão curta vida – sonetos e outras rimas
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Questão 11

Colheita de grãos: século XIV, Itália
In: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:3-piantagione,Taccuino_Sanitatis,_Casanatense_4182.jpg (Acesso em 22/05/2013.)

A imagem registra um dia de trabalho na Idade Média: os servos colhendo grãos para alimentar os habitantes do
feudo. Essa cena retrata a servidão: em troca de terra e proteção, o servo cultiva a terra do senhor feudal. Sobre
esse modelo de uso da mão de obra, podemos afirmar que:

A) revela as relações de dependência e pouca mobilidade social que garantiam o funcionamento do Feudalismo,
que tinha como organização social o modelo das três ordens: servos, cavaleiros e senhores feudais.

B) revela uma relação de dependência muito semelhante à escravidão, em que o escravizado era considerado
uma mercadoria de propriedade de outra pessoa, tal como existiu no Brasil do século XVI ao XIX.

C) revela de fato uma relação de dependência, muito difícil de ser desfeita, uma vez que o servo era –
como o escravo – obrigado a permanecer para sempre no feudo de um único senhor.

D) revela uma condição de trabalho muito próxima a que temos hoje, com o trabalho livre, pois o servo tinha
liberdade de escolher como, onde e para quem iria trabalhar.

Questão 12

“ ‘O Senhor não disse meu nome é costume.’ Os goliardos acusam seus sucessores de fazerem o Senhor dizer:
‘Meu nome é dinheiro’.”

Sobre a poesia dos goliardos, grupo formado por estudantes e sacerdotes pobres que movimentaram a vida na
cidade de Paris no século XII, podemos afirmar, a partir do trecho acima, que:

A) os versos queriam apenas lembrar os poderosos líderes da época que eles estavam se afastando
dos ensinamentos religiosos para obter riquezas, o que é condenado pelas Sagradas Escrituras.

B) os versos nunca chegaram a fazer sucesso ou a ter repercussão na época, pois a sociedade
medieval obedecia cegamente o que a Igreja dizia, sem contestar os líderes religiosos, considerados fieis
representantes de Deus na Terra.

C) os versos goliardos não tinham qualquer pretensão política, uma vez que a Igreja medieval já havia perdido o
seu poder de comandar a sociedade no século XII, quando a poesia do grupo ganhou as ruas de Paris.

D) os versos fazem duras críticas aos poderosos que comandavam a Igreja naquele tempo, acusando-os de
abandonar as orientações religiosas e se render às riquezas produzidas pelos homens.

(In: LE GOFF, Jacques. . São Paulo: Editora Brasiliense, 1996. p.35.)Os Intelectuais na Idade Média

HISTÓRIA
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Questão 13

Mapa T-O, produzido na Idade Média: o mundo aparece dividido em três continentes, sendo que nessa
representação a Ásia fica acima da Europa e da África, esses dois continentes aparecendo lado a lado.

O Mapa acima difere do mundo tal como o conhecemos hoje: faltam continentes e aqueles que são representados
– a Ásia, a Europa e a África – aparecem fora do lugar. A imagem data do século VII e mostra ainda o Mar
Mediterrâneo, que ocupa o lugar do “T” na imagem. Analisando essa representação de mundo, podemos afirmar,
sobre a Ciência na Idade Média, que:

A) o homem medieval produzia conhecimento muito mais a partir da imaginação do que da
experiência.

B) o homem medieval produzia conhecimento como o homem moderno, que privilegiava a
experiência.

C) o homem medieval produzia mapas sem a preocupação com a realidade, pois desconhecia a ciência.
D) o homem medieval produzia mapas para localizar os mares, que eram ocupados por seres mágicos.

In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Diagrammatic_T-O_world_map_-_12th_c.jpg (Acesso em 22/05/2013.)

Questão 14

Os mercadores medievais criaram métodos para facilitar o comércio entre as regiões, onde circulavam diferentes
moedas. Um deles foi ___________ “uma convenção pela qual o doador fornecia uma quantia ao tomador (...) e
recebia em troca um compromisso pagável a prazo”, mas em outro lugar e com outra moeda. Outro método foi
___________, garantia de que a mercadoria chegará a seu destino, em troca de alguma quantia em dinheiro.
Para controlar o crescimento do comércio, foi preciso criar métodos de contabilidade, que eram registrados em
___________, importante também porque nele eram registrados o texto na associação, a participação dos
associados no capital, a distribuição dos lucros e perdas. Com essas novas técnicas foi possível aos
___________ levarem suas mercadorias às ___________ mais importantes da época, dentre elas a de Flandres
e a de Copenhague.

Complete as lacunas do texto com a sequência correta de conceitos acerca das práticas comerciais na Idade
Média.

A) a letra de câmbio – seguro – livros de comércio – mercadores – feiras
B) a letra de câmbio – seguro – livros de comércio – capitalistas – feiras
C) o seguro – a letra de câmbio – livros de comércio – mercadores – feiras
D) a moeda – o seguro – letras de câmbio – capitalistas – feiras

(LE GOFF, Jacques. . São Paulo: Martins Fontes, 1991 p. 26-34.)Mercadores e Banqueiros da Idade Média
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Questão 15

Mapa 1 – Mapa mundiAl-Edrisi (In: http://cronicas-portuguesas.blogspot.com.br/2008/05/al-edrisi-e-o-imaginrio-medieval.html.Acesso em 26/05/2013).

Mapa 2 – Mapa Mundi de Colombo: cálculos milimétricos para garantir a chegada ao Novo Mundo, as Américas(In:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:ColombusMap.jpg. Acesso em 26/05/2013).

Observando os mapas, podemos concluir, acerca da Ciência para os medievais e para os modernos que:

A) para o homem moderno, era fundamental desvendar os espaços terrestres, pois sua grande preocupação era
identificar o lugar do céu e do inferno, para onde iam as almas após a vida na Terra; para isso, o homem
moderno usou ferramentas importantes, como a bússola, o astrolábio e as caravelas, tecnologias
fundamentais de pesquisa e exploração na época.

B) para o homem medieval, que ainda não tinha vivenciado as Grandes Navegações dos séculos XV e XVI, o
conhecimento territorial do mundo era restrito à Europa, parte da Ásia e parte da África, ao passo que no Mapa

do navegador Cristóvão Colombo percebe-se com maior clareza os territórios desses continentes, com
contornos próximos aos mapas atuais, resultado, em parte, das viagens marítimas, realizadas pelos
portugueses na costa da África.

C) para o homem medieval, o mundo era um vasto território a ser explorado, o que fica comprovado
pelas características do Mapa de Al-Edrisi; enquanto para o homem moderno, como
Cristóvão Colombo, a formação da Terra já estava traçada tal como a conhecemos nos dias atuais, e foi por
isso que ele chegou sem problemas àsAméricas.

D) para o homem medieval, a ausência de aplicação dos paralelos e meridianos ao desenho do Mapa
pouco importava, pois a Idade Média foi um período dominado pelo Feudalismo, sistema que privilegiava a
vida e a produção no campo, inexistindo as atividades comerciais, seja entre feudos, seja com as cidades.

mundi

mundi

mundi
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“Quem será digno, Javé, de habitar no Teu Tabernáculo”
“Quem será digno de hospedar-se em Teu santo monte?”
“Quem vive na inocência e justiça”
“nem empresta dinheiro com usura”.

O texto foi extraído do Salmo XV, da Bíblia, segundo o qual o usurário (aquele que busca o lucro) não pode habitar
a casa de Deus, Javé. Para a Igreja, segundo o texto, o lucro é:

A) permitido, pois a riqueza de alguns fará a riqueza de muitos, inclusive da Igreja.
B) pecado, pois o tempo pertence a Deus, e por isso o usurário não pode habitar a casa dele.
C) permitido, desde que parte do dinheiro obtido seja dado como dízimo.
D) condenado, mas quem o pratica, o usurário, ainda assim é digno de habitar a casa de Deus.

(LE GOFF, Jacques. . São Paulo: Editora Brasiliense, 1989, p. 22.)Abolsa e a vida: a usura na Idade Média

Questão 16

Questão 17

Imagem 1 – Teto da Capela Cistina, no Vaticano, pintado por Michelangelo
In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lightmatter_Sistine_Chapel_ceiling.jpg (Acesso em 22/05/2013).

Imagem 2 – Teto da Mesquita Azul, em Istambul, na Turquia, erguida durante o Império Otomano
In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_otomana (Acesso em 22/05/2013).

A Arte é manifestação das crenças do povo que a produziu. Na primeira imagem, temos os traços do artista
Michelangelo, que por ordem do papa pintou cenas bíblicas no teto da Capela Cistina, no Vaticano, em Roma. Na
segunda imagem, vemos o teto da Mesquita Azul, na cidade de Istambul, na Turquia. A partir da comparação
dessas imagens, podemos afirmar, acerca das religiões Católica e Muçulmana, que:

A) Michelangelo pintou cenas bíblicas porque, como todo artista do Renascimento, pretendia exaltar a imagem
de Deus e chamar a atenção dos homens de seu tempo para a sua condição de inferioridade.

B) a Capela Azul é um exemplar da arte muçulmana, que não traduz os valores da cultura Islâmica,
uma vez que o uso de trechos do Alcorão – a Bíblia Sagrada dos muçulmanos – é de difícil
entendimento para os fieis, pois são escritos em língua árabe.

C) a Capela Cistina reflete a crença católica nos anjos e santos, enquanto a Mesquita Azul
transmite um importante traço da religião muçulmana: a proibição do uso de imagens humanas, pois somente
Deus é dotado de poder para criar os seres humanos.

D) não há distinção entre as crenças católica e a muçulmana, sendo que o uso exclusivo de trechos doAlcorão – a
Bíblia Sagrada dos muçulmanos –, no teto da MesquitaAzul, baseia-se na liberdade de criação do artista.
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Questão 18

COLUNAI

(1) Oração
(2) Zakat
(3) Jihad
(4) Jejum
(5) Peregrinação

COLUNAII

( ) Diz o Alcorão que o fiel deverá, pelo menos uma vez na vida, visitar a cidade de Meca, onde se
encontra a Caaba, símbolo sagrado do Islamismo.

( ) Obrigatória cinco vezes ao dia, sendo realizada pelo muçulmano onde quer que ele esteja.

( ) Muitos traduzem essa palavra como esmola, mas o muçulmano não aceita essa visão do Ocidente e
esclarece que se trata de uma contribuição dada em auxílio aos pobres.

( ) No Ocidente, ficou conhecida como guerra santa, mas para a cultura islâmica significa combater
para defender o Estado islâmico de seus inimigos.

( ) Praticado por um mês, chamado de mês do Ramadã, a cada ano. A partir dessa prática, acredita-se que o fiel
está aprendendo a controlar seus desejos.

Relacione a coluna I com a coluna II, identificando, corretamente, o significado de cada um dos pilares da cultura
islâmica, e em seguida marque a alternativa com a ordem correta.

A) 5-1-2-3-4
B) 1-5-2-4-3
C) 5-1-3-4-2
D) 2-5-1-3-4

Muhhamad, em haussá; Manuel, na Bahia.

“Velho, de mais de oitenta anos, marabu. Ele usava, assim como seu pai, um turbante verde. Ele é de Katchina.
Foi aprisionado pelos filanis indo vender escravos. Passou pelo país de Quebo, depois de ter atravessado o
Quarah em Guará. Ele sabe ler e escrever. Ouviu falar de Tombouctu como sendo uma grande cidade muito
afastada (este é o único negro que tive ocasião de ver que conhece este nome). Em Haussá, eles dão o nome de
niam-niams a todos os selvagens antropófagos. Ele ouviu dizer pelos recém-chegados que, depois que ele partira
do seu país (tem quase cinquenta anos), descobriram em uma região montanhosa, situada ao sul, esses
selvagens com cauda.”

O relato revela a identidade de um escravo africano na Bahia do século XIX. Sua história de vida contrasta com a
imagem muitas vezes apresentada pelos donos do poder, que justificavam a posição do escravo com base em
uma suposta inferioridade intelectual do africano. Essa ideia é desmentida pelo seguinte trecho do relato sobre
Manuel:

A) “Ele usava, assim como seu pai, um turbante verde”, o que revela que tinha a sabedoria de um ancião de sua
tribo.

B) “Passou pelo país de Quebo, depois de ter atravessado o Quarah em Guará”, o que revela que era um homem
que acumulara conhecimentos por viajar muito.

C) “Ouviu falar de Tombouctu”, o que revela que frequentou a importante universidade localizada nessa.
D) “Ele sabe ler e escrever”, o que revela que frequentou escolas na África antes de ser traficado para o Brasil.

(Francis de Castelnau. . Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 2006, p. 57.)Entrevistas com escravos africanos na Bahia Oitocentista

Questão 19
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1. Monjolo; 2. Mina; 3. 4. 8. 9.Moçambique; 5. 6. Benguela; 7. Calava
http://maracatu.org.br/o-maracatu/historia/ (Acesso em 07/06/2013.)

A imagem das “Diferentes nações negras”, assinada por Jean-Baptiste Debret, revela que o tráfico atlântico de
escravos da África para o Brasil:

A) concentrou-se na captura, prisão e transporte forçado de homens jovens capazes de trabalhar
nas lavouras das plantations.

B) embora tenha partido de diferentes pontos do continente africano, carecia da diversidade étnica que marcou
outras regiões daAmérica.

C) afetou diferentes regiões do continente, o que se pode perceber pelos nomes das etnias dos que
para cá foram trazidos à força.

D) ficou concentrado em Moçambique, apesar de a região ser um distante ponto de fornecimento de
escravos para asAméricas.

Questão 20


