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1. (FACID) Em relação ao processo de colonização do Piauí, leia as proposições abaixo 
e identifique-as com V ou F. 

( ) No inicio do Século XVII, foram promovidas as primeiras incursões ao território
piauiense, período em que o Piauí passou a funcionar como área secundaria para
atividade extrativista.
( ) existe muita controvérsia sobre datas e nomes de pessoas que iniciaram o
desbravamento das terras piauienses, mas é certo que a Casa da Torre, instalada no
Oeste baiano, iniciou a ocupação das terras do sudeste, e abriu campos para os
rebanhos bovinos, que se multiplicaram rapidamente e, em paralelo, combateu os
indígenas.
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1. (FACID) Em relação ao processo de colonização do Piauí, leia as proposições
abaixo e identifique-as com V ou F.

( ) A colonização do Piauí, por ter sido realizada pela iniciativa privada, foi
rápida e dinâmica, se comparada à das outras províncias. De imediato os
colonizadores se interessavam em divulgar as riquezas oferecidas pela terra, o
que atraiu em pouco tempo os ricos fazendeiros, interessados no monopólio
de toda a criação de gado da região.
( ) A colonização do Piauí foi marcada pela distribuição aleatória e injusta de
terras, processo que resultou em vários conflitos entre sesmeiros e posseiros.
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2. (JOTA) “... Estudar o caráter de organização do Piauí, é satisfazer a
especificidade apresentada por esta região da pecuária nordestina no contexto
de formação da estrutura sócio-econômica brasileira...”

É correto afirmar acerca do processo de povoamento das terras piauienses:

a) O povoamento da região litorânea do nosso estado está inserido no
contexto da expansão canavieira do Brasil.
b) A implantação da estrutura econômica na bacia do Parnaíba se relaciona
diretamente com a exploração das drogas do sertão.
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c) foi marcado pelas disputas de terras entre posseiros e sesmeiros, bem como
pelo extermínio sistemático do elemento indígena.

d) Na apreciação da colonização do solo piauiense, merece destaque a
introdução do trabalho livre e assalariado no setor agrícola.

e) A região leste do território piauiense que faz divisa com o Pernambuco, foi
ocupada devido a expansão da produção de fumo.
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3. (F. Coelho) A ocupação das terras do Piauí e sua colonização gerou e tem motivado
muitas discussões calorosas entre historiadores, pesquisadores e estudantes. Uma
das polêmicas abordadas e constantemente levantadas, diz respeito ao
sentido/direção da colonização das terras piauienses. A respeito do tema acima e das
teses já defendidas entre os historiadores, assinale a alternativa correta.

a) Segundo a teoria tradicional, a ocupação deu-se no sentido norte-sul, com os
criadores de gado adentrando o Piauí, vindos do Ceará, via Serra da Ibiapaba.
b) Os currais de pedras localizados na região norte atestam incondicionalmente que
o povoamento ocorreu primeiramente no Norte do Piauí, conforme as últimas
pesquisas realizadas.
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c) Conforme a Teoria Tradicional, os criadores de gado que se estabeleceram
no Piauí atingiram primeiramente os vales dos rios Gurguéia e Piauí, ao sul-
sudeste, combatendo índios, criando gado, montando currais e recebendo
quinhões de terras.

d) A ocupação no sentido leste-oeste não encontra sustentação alguma, pois as
pesquisas comprovam que os criadores de gado vieram dos currais já
instalados no Maranhão.


