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HISTÓRIA DE CACHOEIRAS DE MACACU 

1. Os registros mais antigos sobre a região onde existe hoje o Município de Cachoeiras de 

Macacu datam do final do século XVI, quando os primeiros exploradores subiram o rio Macacu 

após: 

a) A expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. 

b) A expulsão dos holandeses do Rio de Janeiro 

c) A expulsão dos ingleses do Rio de Janeiro 

d) A expulsão dos espanhóis do Rio de Janeiro 

 

2. A colonização portuguesa em Cachoeiras de Macacu teve início com a chegada de 

expedições de exploração no rio Macacu durante o século XVI. Essas expedições tinham como 

objetivo: 

a) a ocupação do território 

b) a proteção do território contra novos invasores 

c) o controle das rotas para o interior do Rio de Janeiro  

d) Todas as opções anteriores  

 

 

3.No Brasil, o sistema de sesmarias foi aplicado como forma de garantir a posse do território, já 

dividido em Capitanias Hereditárias. A região onde esta situado o município de Cachoeiras de 

Macacu foi uma sesmaria doada pela coroa ao fidalgo: 

a) Miguel de Moura 

b) Bartolomeu Dias  

c) Brás Cubas  

d) Martim Afonso de Sá   

Comentário: Gabarito letra A 

Os franceses ocuparam a costa do Rio de Janeiro durante o século XVI, a tentativa de 

colonização foi frustrada após serem derrotados e expulsos pelos portugueses.  

Comentário: Gabarito letra D  

Os registros mais antigos sobre a região onde existe hoje o Município de Cachoeiras de 

Macacu datam do final do século XVI, quando os primeiros exploradores subiram o rio 

Macacu após a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Essas expedições visavam a 

ocupação do território, sua proteção contra invasores e o controle das rotas para o interior. 

Assim teve início a colonização portuguesa nessa região da Capitania do Rio de Janeiro. 
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HISTÓRIA DE CACHOEIRAS DE MACACU 

1. Os registros mais antigos sobre a região onde existe hoje o Município de Cachoeiras de 

Macacu datam do final do século XVI, quando os primeiros exploradores subiram o rio Macacu 

após: 

a) A expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. 

b) A expulsão dos holandeses do Rio de Janeiro 

c) A expulsão dos ingleses do Rio de Janeiro 

d) A expulsão dos espanhóis do Rio de Janeiro 

 

2. A colonização portuguesa em Cachoeiras de Macacu teve início com a chegada de 

expedições de exploração no rio Macacu durante o século XVI. Essas expedições tinham como 

objetivo: 

a) a ocupação do território 

b) a proteção do território contra novos invasores 

c) o controle das rotas para o interior do Rio de Janeiro  

d) Todas as opções anteriores  

 

3.No Brasil, o sistema de sesmarias foi aplicado como forma de garantir a posse do território, já 

dividido em Capitanias Hereditárias. A região onde esta situado o município de Cachoeiras de 

Macacu foi uma sesmaria doada pela coroa ao fidalgo: 

a) Miguel de Moura 

b) Bartolomeu Dias  

c) Brás Cubas  

d) Martim Afonso de Sá   

 

4. Após receber uma sesmaria da coroa portuguesa em retribuição a contribuição na guerra 

contra os franceses, o escrivão da fazenda Real, Miguel de Moura fundou um povoado. Marque 

dentre as opções o nome desse povoado:  

a- São João de Macacu  

b- Santo Antônio de Casseribu 

c- São Benedito da Serra  

d- Santo Antônio de Macacu  
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32. No início da década de 40 do século XX, ocorreu em cachoeiras a distribuição de terras 

para o assentamento de colonos vindos: 

a) do sul do país  

b) do vale do café  

c) da baixada fluminense  

d) do nordeste brasileiro  

 

33.Em que década ocorreu o início da migração japonesa para o Vale do Rio Macacu?  

a) 1940 

b) 1950 

c) 1960 

d) 1970 

 

34.Os imigrantes japoneses estabeleceram no Vale do Rio Macacu dois núcleos de 

povoamentos, marque a opção em que constam seus respectivos nomes: 

a) Funchal e Katsura  

b) Katsura e Papucaia  

c) Funchal e Papucaia 

d) Gipuvura e Katsura  

 

Aspectos Econômicos e Geográficos  

 

35- Em qual região administrativa do Estado do Rio de Janeiro está situado o município de 

Cachoeiras de Macacu? 

a) Região das Baixadas Litorâneas  

b) Região Centro Sul  

c) Região Metropolitana  

d) Região do Médio Paraíba  

 

36. O município de Cachoeiras de Macacu está situado na Região Metropolitana do Estado do 

Rio de Janeiro, compondo juntamente com Rio Bonito a microrregião:  

a) de Macacu-Caceribu 
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Patrimônio Material e Aspectos Culturais  

 

67. Em qual ano foi construída a igreja de Igreja Sant’Anna de Japuíba?  

a) 1648 

b) 1732 

c) 1840 

d) 1906 

 

68. Em qual ano foi construída a igreja da Imaculada Conceição? 

a) 1698 

b) 1759 

c) 1855 

d) 1920 

 

69. “Construída no século XVIII e tombada pelo INEPAC em 1989, a Igreja e suas ruínas são um 

marco histórico no município. No seu lugar havia uma capela de pau-a-pique, erguida por volta 

de 1734. Ela foi demolida, substituída por outra de pedra e cal, e ampliada com tijolos maciços 

a partir de 1834.” Esse trecho se refere ao qual importante patrimônio arquitetônico de 

Cachoeiras de Macacu?  

a) Ruínas da Igreja São José da Boa Morte 

b) Ruínas da Igreja da Santíssima Trindade de Papucaia 

c) Igreja da Imaculada Conceição 

d) Igreja Sant’Anna de Japuíba 

 

70. Ruínas da Igreja da Santíssima Trindade de Papucaia - Teve sua origem na Capela da 

Santíssima Trindade, construída no século XVII: 

a) Fazenda de Dona Florinda Fernandes  

b) Fazenda de Dona Francisca de Azevedo 

c) Fazenda de Dona Alice Igreja  

d) Fazenda de Dona Dalila Domingues  
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