Correção dos Exercícios - Descobrimento e Formação de Goiás
1- Que foi o primeiro bandeirante a entrar no sertão, goiano a Região de Araés? E por que ninguém conseguiu aproveitar
seu itinerário?
Resp.: Em 1670, Manuel Correia, adentrou nos sertões e chegou a Região de Araés. Este paulista regressou,
depois de algum tempo para São Paulo com muito ouro e índios aprisionados, trazendo consigo o itinerário por onde
havia percorrido, mas este foi perdido, pois que era impossível aproveitar suas indicações.
2- Quando Bartolomeu Bueno chegou à terra dos índios da nação Goiás e quem o acompanhava nesta viagem?
Resp.: Ele chegou a terra dos índios da nação Goiás, em 1680, acompanhado do seu filho que tinha 12 e o mesmo
nome que o pai.
3- Por que Bartolomeu Bueno da Silva, recebeu a alcunha de “Diabo Velho” ou Anhanguera?
Resp.: Primeiramente a sua aparência não era das melhores, perdeu a visão do olho esquerdo, além disso,
ameaçou os índios usando de atear fogo numa tigela de barro com aguardente, convencendo os índios, que se
resistissem e não mostrassem onde estava o ouro, atearia fogo aos rios e nos índios.
4- Por quantas vezes Bartolomeu Bueno da Silva, o filho tentou encontrar o itinerário percorrido pelo seu pai em 1860? E
por que ele fracassou?
Resp.: Por duas vezes, a primeira em 1722, com a expedição da qual fazia parte seu cunhado João Leite da Silva
Ortiz. Esta expedição encontrou muitas dificuldades, chegando a haver desentendimento entre seus membros, que
provocou a separação do grupo e o fracasso da expedição. E a segunda vez, foi quando Bueno já tinha 55 anos, foi
convencido pelo governador da Capitania de São Paulo. Ele chega a mesma região em que seu pai havia estado em
1726.
5- O que aconteceu com Bueno após ter encontrado o lugar em que seu pai Havaí estado antes?
Resp.: Bueno regressa a São Paulo para prestar contas ao governador de sua descoberta, e é muito bem recebido.
Ele então volta para Goiás, depois de algum tempo com o título dado pelo governador de Capitão-Mor Regente e
com muitos privilégios pessoais.
6- Qual foi a consequência imediata da descoberta das minas de Goiás?
Resp.: Goiás entra na história, como as Minas dos Goyases, e este foi um título que sustentou por algum tempo, o
qual lhe deu identidade, por durante quase um século. Os primeiros anos de trabalho nas minas são de uma atividade
febril e quase sobre humana, que provocou forte corrente de intercâmbio e o surgimento de importantes núcleos de
povoamento longe da costa
7- Qual era o tipo de pessoas que vinha para Goiás durante o período da mineração?
Resp.: Os primeiros povoadores de Goiás eram, em grande parte, fugitivos da justiça, extraviadores de ouro que
vieram ‘refugiar-se na espessura dos matos’ e no inculto dos sertões.
8- Caracterize as fases do Círculo do Ouro em Goiás.
Resp.: O “Círculo do Ouro em Goiás” pode ser caracterizado por três distintas fases:
• A primeira o descobrimento das minas que provocou uma febril corrida para o interior brasileiro;
• A segunda fase é marcada pelo auge na extração de tal minério;
• E a terceira e última fase marcada pela decadência.
9- Escrava o que foi a Decadência de Goiás?
Resp.: A Decadência de Goiás foi a redução extremamente significativa do ouro nas minas goianas, que levou a
decadência da mineração e a tentativa de substituí-la como atividade econômica predominante nesta capitania.
10- O descobridor de Goiás foi Anhanguera. Isto não significa que ele fosse o primeiro a chegar a Goiás, mas sim que ele
foi o primeiro a vir para Goiás com a intenção de se fixar aqui no período de 1690 a 1718. Anhanguera foi o apelido dado
a quem?
A)- João Leite da Silva Ortiz.
B)- João de Abreu.
C)- Francisco Pires Ribeirão.
D)- Bartolomeu Bueno da Silva.

11- Leia atentamente o poema abaixo e depois lembrado o que foi estudado sobre a História de Goiás, marque a opção
CORRETA:
Meu Goiás, meu Goiás
Terra do Anhanguera
E dos Carajás
es um tesouro encantado
No coração do Brasil
es privilegiado
Por riquezas mil
Toda Pátria te bendiz, Goiás.
(Nini Araújo. Meu Goiás)
Sobre o povoamento branco de Goiás no século XVIII, é CORRETO afirmar:
a)- Bartolomeu Bueno da Silva, sertanista protetor dos índios, foi o primeiro branco a chegar a Goiás.
b)- A busca de riquezas minerais estimulou os bandeirantes paulistas a ocuparem o Centro-Oeste brasileiro.
c)- Goiás ainda pode ser chamado de a Terra dos Carajás, tendo em vista a alta representatividade dos indígenas na
demografia goiana.
d)- Pode-se afirmar que a Igreja Católica e a Coroa Portuguesa apoiaram as guerras de extermínio movidas contra os
indígenas em Goiás.
12- Em 1670, com sua expedição, adentrou nos sertões e chegou a Região de Araés, cujas terras localizavam-se na Província
de Goiás. Este paulista regressou, depois de algum tempo para São Paulo com muito ouro e índios aprisionados, trazendo
consigo o itinerário por onde havia percorrido, mas este foi perdido, pois que era impossível aproveitar suas indicações.
Quem chefiava esta expedição?
A)- Bartolomeu Bueno da Silva
B)- Diogo Pinto Gaia
C)- Manuel Correia
D)- Manuel Brandão
E)- Luís Castanho
13- Goiás entra na história, como as Minas dos Goyases, e este foi um título que sustentou por algum tempo, o qual lhe deu
identidade, por durante um século. Os primeiros anos de trabalho nas minas são de uma atividade febril e que sobre humana,
que provocou forte corrente de intercâmbio e o surgimento de importantes núcleos de povoamento longe da costa,
permitindo, portanto, a conquista do interior e criando, novos numerosos mercados para toda a qualidade de gêneros. Você
concorda que o ouro encontrado em Goiás, contribuiu para seu desenvolvimento? Justifique.
Resp.: Pessoal, mais o aluno deve lembrar que que a descoberta do ouro nas regiões centrais brasileiras acelerou o
povoamento do interior antecipando o processo natural de penetração para o interior do país. A produção aurífera
em Goiás determinou o povoamento, assim como também o poder aquisitivo da população e suas possibilidades de
consumo.

