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Turma ESA - HISTÓRIA  – A EXPANSÃO ULTRAMARINA EUROPEIA NOS SEC. XV e XVI - RESOLUÇÃO DE QUESTÕES

1- A expansão marítima e comercial empreendida pelos portugueses nos séculos XV e
XVI está ligada:

a) Aos interesses mercantis voltados para as "especiarias" do Oriente, responsáveis inclusive,
pela não exploração do ouro e do marfim africanos encontrados ainda no século XV;

b) À tradição marítima lusitana, direcionada para o "mar Oceano" (Atlântico) em busca de ilhas
fabulosas e grandes tesouros;

c) À existência de planos meticulosos traçados pelos sábios da Escola de Sagres, que previam
poder alcançar o Oriente navegando para o Ocidente;

d) A diversas casualidades que, aliadas aos conhecimentos geográficos muçulmanos, permitiram
avançar sempre para o Sul e assim, atingir as Índias;

e) Ao caráter sistemático que assumiu a empresa mercantil, explorando o litoral africano,
mas sempre em busca da "passagem" que levaria às Índias.
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2- Foi fator relevante para o pioneirismo português na expansão marítima e comercial
e         e europeia dos séculos XV e XVI:

a) A precoce centralização política, somada à existência de um grupo mercantil interessado na
expansão e à presença de técnicos e sábios, inclusive estrangeiros;

b) A posição geográfica de Portugal – na entrada do Mediterrâneo, voltado para o Atlântico e próximo
do Norte da África –, sem a qual, todas as demais vantagens seriam nulas;

c) O poder da nobreza portuguesa, inibindo a influência retrógrada da Igreja Católica, que combatia
os avanços científicos e tecnológicos como intervenções pecaminosas nos domínios de Deus;

d) A descentralização político-administrativa do Estado português, possibilitando a contribuição de
cada setor público e social na organização estratégica da expansão marítima;

e) O interesse do clero português na expansão do cristianismo, que fez da Igreja Católica o
principal financiador das conquistas, embora exigisse, em contrapartida, a presença constante
da cruz.
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3 - Assinale a alternativa que apresenta outros fatores da participação portuguesa na
ex- expansão Marítima e comercial europeia, além da posição geográfica:

a) O apoio da Igreja Católica, desde a aclamação do primeiro rei de Portugal, já visava tanto à
expansão econômica quanto à religiosa, que a expansão marítima iria concretizar.

b) Para o grupo mercantil, a expansão marítima era comercial e aumentava os negócios, superando
a crise do século. Para o Estado, trazia maiores rendas; para a nobreza, cargos e pensões; para a
Igreja Católica, maior cristianização dos "povos bárbaros".

c) O pioneirismo português deve-se mais ao atraso dos seus rivais, envolvidos em disputas
dinásticas, do que a fatores próprios do processo histórico, econômico, político e social de Portugal.

d) Desde o seu início, a expansão marítima, embora contasse com o apoio entusiasmado do grupo
mercantil, recebeu o combate dos proprietários agrícolas, para quem os dispêndios com o comércio
eram perdulários.

e) Ao liderar a arraia-miúda na Revolução de Avis, a burguesia manteve a independência
de Portugal, centralizou o poder e impôs ao Estado o seu interesse específico na expansão.
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4- Durante a Idade Moderna, ocorreu o fortalecimento gradual dos
governos das monarquias nacionais em grande parte da Europa. Desse
processo resultou o absolutismo monárquico. Dentre os argumentos
usados para se justificar tal condição, havia um que definia o poder
absoluto como condição necessária para a manutenção da paz e do
progresso. Assinale a alternativa abaixo que apresenta o responsável por
tal pensamento.

a) Thomas Hobbes
b) John Locke
c) Jacques Bossuet
d) Immanuel Kant
e) Jean Le Rond D’ Alembert



Turma ESA - HISTÓRIA  – A EXPANSÃO ULTRAMARINA EUROPEIA NOS SEC. XV e XVI - RESOLUÇÃO DE QUESTÕES

5- A independência brasileira foi um processo liderado, em grande parte,
pelos setores sociais que mais se beneficiaram com a ruptura dos laços
coloniais. Esses setores eram formados pelo(s):

a) Profissionais liberais e trabalhadores urbanos

b) Grandes proprietários de terra e grandes comerciantes

c) Alto clero e pequenos proprietário de terra

d) Funcionários públicos e alto clero 

e) Pequenos proprietários de terra e pequenos comerciantes
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6- Entre as transformações que se encontram entre as causas da expansão marítima europeia no século
z      XV podemos,  corretamente, citar

a) O conflito religioso resultante da Reforma na Europa, o que fez com que missionários luteranos desembarcassem
na América Ibérica, convertendo milhares de nativos à fé protestante, em detrimento do Catolicismo. 

b) O estudo das atividades marítimas e técnicas de navegação desenvolvidas na Espanha medieval, principal - mente
em relação à exploração do litoral africano, o que fez deste país o pioneiro na navegação do Oceano Atlântico no
século XV. 

c) A precoce centralização do poder na Inglaterra – garantida pela união da monarquia plantageneta com a rica
burguesia comercial –, possibilitando, aos ingleses, investimentos na compra de navios portugueses entre os séculos
XIII e XV. 

d) A permanência do “espírito cruzadista” na Península Ibérica, o que fez com que Portugal e Espanha estivessem
empenhados na luta contra os “infiéis” no Oriente Médio, atrasando em dois séculos (XIV-XVI) a Expansão Marítima
Ibérica. 

e) A contradição entre o crescimento populacional nesse período e a baixa produção feudal, gerando a necessidade
de se procurar novas áreas geográficas para exploração europeia, aumentando, assim, a quantidade de
recursos materiais e alimentícios na Europa.
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7- O descobrimento da América, no início dos tempos modernos, e posteriormente a
n conquista e colonização, considerando-se a mentalidade do homem ibérico, permitem
perceber que, EXCETO:

a) O colonizador, ao se dar conta da perda do paraíso terrestre, do maravilhoso, lançou-se à
reprodução da cenografia europeia da América;

b) O colonizador, negando o que pudesse parecer novo, preferiu ver apenas o seu reflexo no espelho
da história;

c) Colombo se recusava a ver a América, preferindo manter seus sonhos de que estaria próximo ao
Oriente;

d) O processo de descrição e observação do novo continente envolvia basicamente a manutenção do
universo indígena;

e) A conquista representou a possibilidade de transplante e difusão dos padrões culturais
europeus na América.
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8 - Na expansão da Europa, a partir do século XV, encontramos intimamente ligados à
sua    história:

a) A participação da Espanha nesse empreendimento, por interesse exclusivo de Fernando de
Aragão e Isabel de Castela, seus soberanos na época;

b) A “descoberta” da América, em 1492, anulou imediatamente o interesse comercial da Europa
com o Oriente;

c) O tratado de Tordesilhas, que dividia as terras descobertas entre Portugal e Espanha, sob
fiscalização e concordância da França, Inglaterra e Holanda;

d) Portugal, imediatamente após o descobrimento do Brasil, iniciou a colonização, extraindo muito
ouro para a Europa, desde 1500;

e) O pioneirismo português.
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9 - Um conjunto de forças e motivos econômicos, políticos e culturais
impulsionou a expansão comercial e marítima europeia a partir do século XV,
o que resultou, entre outras coisas, no domínio da África, da Ásia e da
América. fato que marcou o início da expansão marítima portuguesa foi o (a) 

a) Contorno do Cabo da Boa Esperança em 1488.   

b) Conquista de Ceuta em 1415.   

c) Chegada em Calicute, Índia, em 1498.   

d) Ascensão ao trono português de uma nova dinastia, a de Avis, em 1385.   

e) Descobrimento do Brasil em 1500.
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10 - Quando a expansão comercial europeia ganhou os oceanos, a partir do século
XV, rapidamente o mundo conheceu um fenômeno até então inédito: populações que
jamais tinham tido qualquer contato umas com as outras passaram a se aproximar,
em diferentes graus. Uma das dimensões dramáticas desses novos contatos foi o
choque entre ambientes bacteriológicos estranhos, do qual resultou a
“mundialização” de doenças e, consequentemente, altas taxas de mortalidade em
sociedades cujos indivíduos não possuíam anticorpos para enfrentar tais doenças.
Isso ocorreu, primeiro, entre as populações 

a) Orientais do continente europeu.   

b) Nativas da Oceania.   

c) Africanas do Magreb.   

d) Indígenas da América Central.   

e) Asiáticas da Indonésia.  
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11- A propósito da expansão marítimo-comercial europeia dos séculos XV e XVI pode-
se afirmar que 

a) A igreja católica foi contrária à expansão e não participou da colonização das novas terras. 
 

b) Os altos custos das navegações empobreceram a burguesia mercantil dos países ibéricos. 
 

c) A centralização política fortaleceu-se com o descobrimento das novas terras.    

d) Os europeus pretendiam absorver os princípios religiosos dos povos americanos.   

e) Os descobrimentos intensificaram o comércio de especiarias no mar Mediterrâneo.
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12- Na Época Moderna, as narrativas de cronistas, viajantes, missionários e naturalistas,
representaram o Novo Mundo ora como Paraíso ora como Inferno. Qual das afirmativas a seguir
NÃO se encontra corretamente identificada com essa ideia? 

a) No imaginário europeu sobre o Novo Mundo, havia constantes referências à beleza e grandiosidade da
natureza, o que possibilitava lhe conferir quase sempre positividade e singularidade.   

b) O Novo Mundo era visto como o lugar para a concretização dos antigos mitos do Paraíso Terrestre e do
Eldorado, através dos quais a natureza exuberante garantia a promessa de riqueza.   

c) Os homens que habitavam o Novo Mundo eram quase sempre vistos como bárbaros, selvagens,
inferiores e portadores de uma humanidade inviável.  

d) A visão do Novo Mundo foi filtrada pelos relatos de viagens fantásticas, de terras longínquas, de homens
monstruosos que habitavam os confins do mundo conhecido até então no ocidente medieval.  

e) Na percepção e representação do Novo Mundo, os relatos orais dos primeiros “descobridores” ocuparam
um lugar central por associá-lo exclusivamente ao Inferno.
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13 - Com a expansão marítima dos séculos XV/XVI, os países ibéricos desenvolveram a
ideia de "império ultramarino" significando: 

a) A ocupação de pontos estratégicos e o domínio das rotas marítimas, a fim de assegurar a
acumulação do capital mercantil;

b) O estabelecimento das regras que definem o Sistema Colonial nas relações entre as
metrópoles e as demais áreas do "império" para estabelecer as ideias de liberdade comercial; 

c) A integração econômica entre várias partes de cada "império" através do comércio
intercolonial e da livre circulação dos indivíduos; 

d) A projeção da autoridade soberana e centralizadora das respectivas coroas e sobre tudo e
todos situados no interior desse "império"; 

e) A junção da autoridade temporal com a espiritual através da criação do Império da
Cristandade. 
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14 - O Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494 e confirmado nos seus
er termos pelo Papa Júlio II em 1506, representou para o século XVI um marco importante nas
dinâmicas   europeias de expansão marítima. O tratado visava: 

a) Demarcar os direitos de exploração dos países ibéricos, tendo como elemento propulsor o desenvolvimento da
expansão comercial marítima.   

b) Estimular a consolidação do reino português, por meio da exploração das especiarias africanas e da formação
do exército nacional.   

c) Impor a reserva de mercado metropolitano espanhol, por meio da criação de um sistema de monopólio que
atingia todas as riquezas coloniais.   

d) Reconhecer a transferência do eixo do comércio mundial do Mediterrâneo para o Atlântico, depois das
expedições de Vasco da Gama às Índias.   

e) Reconhecer a hegemonia anglo-francesa sobre a exploração colonial, após a destruição da Invencível
Armada de Filipe II, da Espanha. 
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15 - A descoberta do Brasil não alterou os rumos da expansão portuguesa voltada
prioritariamente para o Oriente, o que explica as características dos primeiros anos da
colonização brasileira, entre as quais se inclui o (a): 

a) Caráter militar da ocupação, visando à defesa das rotas atlânticas. 

b) Escambo com os indígenas, garantindo o baixo custo da exploração. 

c) Abertura das atividades extrativas da colônia a comerciantes das outras potências europeias.
 

d) Migração imediata de expressivos contingentes de europeus e africanos para a ocupação do
território. 

e) Exploração sistemática do interior do continente em busca de metais preciosos. 
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16 - "Pedro Álvares Cabral morreu na obscuridade por volta de 1520, sem nunca ter
retornado à corte e virtualmente sem saber que revelara ao mundo um território que era
quase um continente. Em 1521, morria também o rei D. Manuel I, o monarca que jamais
se interessou pela terra descoberta por Cabral".                  (Eduardo Bueno - "A viagem do descobrimento") 

O desinteresse de Portugal pelo Brasil na época do descobrimento explica-se: 

a) Pela reduzida repercussão da descoberta entre as potências marítimas europeias. 

b) Pelo fato dos interesses do Estado Português e da burguesia mercantil estarem voltados
para as riquezas do oriente. 

c) Pela lógica da economia mercantilista, que valorizava acima de tudo a produção em
detrimento do comércio. 

d) Por estas terras pertencerem à Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas. 

e) Pelas enormes dificuldades de transportar com segurança os excedentes de
produção dos índios brasileiros. 
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17- Quais os dois países que mais se destacaram no período das
Grandes Navegações e Descobrimentos Marítimos dos séculos XV e
XVI?

a) Inglaterra e França

b) Holanda e Itália

c) Portugal e Espanha

d) Alemanha e Noruega

e) Gênova e Veneza
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18 - Qual era o principal objetivo dos empreendimentos marítimos dos séculos XV e
XVI?

a)  Fazer a navegação ao redor do mundo passando por todos os oceanos.

b) Descobrir e controlar uma rota marítima para as Índias para comprar especiarias
diretamente na fonte e vender com elevados lucros na Europa.

c) Chegar até o extremo norte do continente americano para iniciar o povoamento da região.

d) Estabelecer e controlar novas rotas marítimas para a Oceania com o objetivo de explorar
os recursos minerais da região.

e) A construção das caravelas e aprimoramento dos conhecimentos das técnicas de
navegação
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19 - Qual das alternativas abaixo explica o pioneirismo de Portugal nas Grandes
Navegações dos séculos XV e XVI?

a) Portugal era o país mais rico e populoso da Europa, marinheiros de vários países moravam
e trabalhavam em Portugal e dinheiro para investimento em navegação oriundo da
industrialização do país.

b) Apoio total da população, ajuda de outros países, altos investimentos na construção de
caravelas feitos por ricos comerciantes asiáticos e americanos.

c) Posição geográfica favorável, bons conhecimentos e experiência em navegação, domínio
da técnica de construção de caravelas, capital para investimentos oriundo da burguesia e
nobreza.

d) Experiência em navegação de longo alcance desde o início da Idade Média, grande
quantidade de madeira e ferro no território português para a construção das caravelas,
total conhecimento das técnicas de navegação.
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20 - Acerca da expansão marítima comercial implementada pelo Reino Português,
podemos afirmar que:

a) A conquista de Ceuta marcou o início da expansão, ao possibilitar a acumulação de riquezas
para a manutenção do empreendimento.

b) A conquista da Baía de Arguim permitiu a Portugal montar uma feitoria e manter o controle
sobre importantíssima rota comercial intraafricana.

c) A instalação da feitoria de São Paulo de Luanda possibilitou a montagem de grande rede de
abastecimento de escravos para o mercado europeu.

d) O domínio português de Piro e Sidon e o consequente monopólio de especiarias do Oriente
Próximo tornaram desinteressante a conquista da Índia.

e) A expansão da lavoura açucareira escravista na Ilha da Madeira, após 1510, aumentou o
preço dos escravos, tanto nos portos africanos quanto nas praças brasileiras.
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21 - Relacionam-se às viagens marítimas europeias dos séculos XV e
XVI, exceto:

a) O desenvolvimento de técnicas náuticas;

b) O estabelecimento de novas rotas comerciais;

c) O enfraquecimento dos Estados Absolutistas;

d) A implantação das práticas mercantilistas.
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22 - A propósito da expansão marítimo-comercial europeia dos séculos XV e XVI pode-
se afirmar que

a) A igreja católica foi contrária à expansão e não participou da colonização das novas terras.

b) Os altos custos das navegações empobreceram a burguesia mercantil dos países ibéricos.

c) A centralização política fortaleceu-se com o descobrimento das novas terras.

d) Os europeus pretendiam absorver os princípios religiosos dos povos americanos.

e) Os descobrimentos intensificaram o comércio de especiarias no mar Mediterrâneo.
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23 - O processo de colonização europeia da América, durante os séculos XVI,XVII e
XVIII, está ligado à:

a) Expansão comercial e marítima, ao fortalecimento das monarquias nacionais absolutas e à
política mercantilista.

b) Disseminação do movimento cruzadista, ao crescimento do comércio com os povos
orientais e à política livre-cambista.

c) Política imperialista, ao fracasso da ocupação agrícola das terras e ao crescimento do
comércio bilateral. Criação das companhias de comércio, ao desenvolvimento do modo feudal
de produção e à política liberal.

d) Política industrial, ao surgimento de um mercado interno consumidor e ao excesso de mão-
de-obra livre.
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24 - Em geral, os nossos tupinambás ficaram bem admirados ao ver os franceses e os
outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã, isto é, pau-
brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez esta pergunta: “Por que vindes vós
outros, mairs e perós (franceses e portugueses), buscar lenha de tão longe para vos
aquecer? Não tendes madeira em vossa terra?” O viajante francês Jean de Léry
(1534-1611) reproduz um diálogo travado, em 1557, com um ancião tupinambá, o qual
demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido:

a) Do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais.

b) Da preocupação com a preservação dos recursos ambientais.

c) Do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil.

d) Da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas.

e) Da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno.
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25 - Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus,
foram os próprios africanos trazidos como escravos. E esta descoberta não se
restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais,
inclusive a da região. Ha razões para pensar que os africanos, quando misturados e
transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos
culturais mais profundos. Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de
diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tomou possível a:

a) Formação de uma identidade cultural afro-brasileira.

b) Superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias.

c) Reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos.

d) Manutenção das características culturais especificas de cada etnia.

e) Resistência a incorporação de elementos culturais indígenas.
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26 - Sobre a expansão marítima portuguesa e espanhola, pode-se afirmar
que:

a) A princípio, a expansão portuguesa foi promovida pela burguesia e
caracterizou-se pelos seus fins pacíficos e comerciais.

b) Os portugueses conseguiram manter o monopólio comercial no Oriente e
este monopólio garantiu ao Estado português grandes lucros.

c) Com o apoio dos armadores espanhóis e da Rainha Isabel de Castela, o
italiano Cristóvão Colombo chegou à América em 1492.

d) A exploração colonial espanhola de metais preciosos inflacionou os preços
na Europa.



Turma ESA - HISTÓRIA  – A EXPANSÃO ULTRAMARINA EUROPEIA NOS SEC. XV e XVI - RESOLUÇÃO DE QUESTÕES

         27 - Assinale a alternativa correta acerca da Expansão Ultramarina Europeia.

a) A corrida expansionista de Portugal e Espanha gerou, na segunda metade do século XV, um
período de grande cooperação entre esses reinos europeus, denominado de União Ibérica.

b) Posteriormente à descoberta do novo continente, o grande afluxo do ouro e da prata
americanos para a Europa gerou uma significativa baixa nos preços dos alimentos.

c) O navegador Cristóvão Colombo provou, com sua viagem, a tese do el levante por el poente,
isto é, de que seria possível alcançar as Índias, no Ocidente, navegando em direção ao Oriente.

d) As chamadas Grandes Navegações Europeias inserem-se no processo de superação dos
entraves medievais ao desenvolvimento da economia mercantil e ao fortalecimento da classe
burguesa.

e) Em agosto de 1492, a nau Santa Maria e as caravelas Nina e Pinta partiram de Palos, na
Espanha, rumo ao leste, e atingiram, em outubro do mesmo ano, a costa da América do
Norte.
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28 - O rei Francisco I, da França, utilizou da ironia para repudiar a divisão do
mundo entre espanhóis e portugueses ao comentar: “Gostaria de ver o
testamento de Adão para saber de que forma este dividira o mundo”. Com esta
frase, o rei francês criticava o:

a) Tratado de Versalhes.

b) A Bula Intercoetera.

c) Tratado de Tordesilhas.

d) Tratado de Brest-Litovski.

e) Tratado de Madri.
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29 - Dentre os fatores que geraram a expansão marítima, nos séculos XV
e XVI, destacamos a(o):

a) Transformação da sociedade estamental patriarcal em uma sociedade de castas.

b) Necessidade de rompimento do monopólio comercial das cidades italianas.

c) Progressivo esgotamento dos campos europeus produtores de cereais.

d) Abandono do comércio com o oriente, em benefício das rotas da Europa do Norte.

e) Fortalecimento da nobreza agrária com sua aliança à burguesia
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30 - Em 1994 comemoraram-se os 500 anos da assinatura do Tratado de Tordesilhas,
assinado pelos soberanos de Espanha e Portugal. Sobre o Tratado de Tordesilhas é
correto afirmar que:

a) Assegurou o monopólio português sobre as duas margens do Atlântico sul, na medida em que incorporou ao
“Império português” as terras a oeste - o “Brasil”, de que os lusitanos tomariam posse seis anos depois.

b) Foi assinado sob protestos generalizados dos reinos europeus, particularmente do Império Germânico, que
propôs a intervenção da Igreja Luterana.

c) Teve o propósito de pacificar as relações entre Espanha e Portugal, já que a primeira insistia em participar da
rota africana - o “périplo africano” - para as Índias.

d) Seria modificado no século seguinte quando, a partir da União ibérica (1580-1640), o território brasileiro
ganharia os contornos que tem atualmente.

e) Alargou a representação do mundo conhecido para o que será o continente americano, embora fosse
conservada pelos europeus a concepção de uma Terra plana, delimitada a Oeste pelo novo continente.
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31 - Acerca das pretensões iniciais da exploração e conquista do Brasil, assinale a
alternativa correta.

a) Interesses antropológicos levaram os portugueses a fazer contato com outros povos, entre
eles os índios do Brasil.

b) O rei dom Manuel tinha-se proposto chegar às Índias navegando para o ocidente,
antecipando-se, assim, a Cristóvão Colombo.

c) O interesse científico de descobrir e classificar novas espécies motivou cientistas
portugueses para lançarem-se à aventura marítima.

d) Os conquistadores estavam interessados em encontrar terras férteis para desenvolver a
cultura do trigo e, assim, dar solução às crises agrícolas que sofriam em Portugal.

e) Os portugueses estavam interessados nas riquezas que as novas terras descobertas
podiam conter, além de garantir a segurança da rota para as Índias.
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32 - Sobre a expansão marítima e comercial ibérica no século XV, NÃO é correto afirmar
que:

a) Originou uma intensa disputa pela posse das terras descobertas, o que resultou na
assinatura de tratados como a Bula Intercoetera (1493) e o Tratado de Tordesilhas (1494);

b) A formação do Estado foi decisiva para alavancar as expedições marítimas portuguesas e
espanholas;

c) Espanha e Portugal construíram grandes impérios coloniais na África, o que resultou em
intensa disputa diplomática;

d) O interesse em controlar mercados fornecedores de metais preciosos e especiarias resultou
no apoio dos setores mercantis ao empreendimento;

e) Houve o apoio da Igreja católica com vistas a combater os mouros e evangelizar os pagãos.
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33 - “Porque uma das coisas principalmente requeridas para a prosperidade e
felicidade de um reino, é ter em si uma contínua e grande quantidade de moeda, e
abundância de ouro e prata, que são em essência todas as riquezas temporais desta
vida, ou todas vêm resultar nelas... E o que destrói esta abundância e causa pobreza é
a sua saída, quando é permitida.” (Tomás de Mercado, séc. XVI. Apud Vilar, Pierre. Desenvolvimento econômico e análise histórica. Lisboa,
Editorial Presença, 1982).

O documento explicita a seguinte prática econômica mercantilista:

a) monopólio comercial;

b) livre comércio;

c) industrialismo;

d) pacto colonial;

e) metalismo.
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34 - Em função dos seus efeitos na economia e na produção, um dos assuntos mais debatidos nos últimos
anos é a globalização decorrente do processo de evolução do sistema capitalista, sendo correto afirmar que
ela teve seu início:

a) No período das Grandes Navegações, quando os europeus fizeram longas viagens pelos oceanos motivados pela
expansão do comércio europeu, pondo fim ao isolamento em que viviam determinados povos em relação ao restante
do mundo.

b) Com a Revolução Industrial, a partir da qual as nações foram se unindo e passaram a depender uma das outras,
iniciando-se as grandes importações e exportações que hoje caracterizam o comércio exterior e propiciam o fim das
fronteiras políticas dos países.

c) No pós 2ª Guerra Mundial, com a implantação da disputa entre o capitalismo e o socialismo que acirrou a corrida por
mercados, intensificando as trocas comerciais através da implantação da livre circulação de mercadorias entre todos os
países europeus.

d) No decorrer da Guerra Fria, graças ao progresso dos transportes e dos meios de comunicação, ocasionando a
modernização das trocas comerciais marcada pela mundialização da livre circulação de mercadorias entre os países.

e) No pós-Guerra Fria, visto que o fim do socialismo propiciou a integração de países em blocos econômicos que, ao
se unificarem, intensificaram as relações comerciais que levaram à quebra das barreiras alfandegárias.
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35 - Na expansão marítimo-comercial moderna, o pioneirismo português pode ser
explicado como resultado de diversos fatores. Entre eles pode-se destacar os
seguintes:

a) Localização geográfica e estabelecimento de relações comerciais via Mediterrâneo com o
Oriente.

b) Descoberta das rotas mediterrânicas para o Oriente e concorrência com as cidades
italianas.

c) Centralização política e intervenção real em favor da navegação pelo Atlântico.

d) Avanço das artes cartográficas e reivindicações de reformas liberais.

e) Cobiça da burguesia mercantil e liberalismo da Coroa.
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36 - Ao longo dos séculos XV e XVI desenvolveram-se na Europa as Grandes
Navegações, que lançaram algumas nações à descoberta de novas terras e continentes.
A expansão ultramarina acarretou o a:

a) Fortalecimento do comércio mediterrâneo e das rotas terrestres para o oriente.

b) Fim dos monopólios reais na exploração de diversas atividades econômicas, tais como o
sal e o diamante.

c) Declínio das monarquias nacionais apoiadas por segmentos citadinos burgueses.

d) Superação dos entraves medievais com o desenvolvimento da economia mercantil.

e) Consolidação política e econômica da nobreza provincial ligada aos senhorios e à
propriedade fundiária.
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37 - A Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, é considerada como um dos
documentos fundadores da Terra Brasilis e reflete, em seu texto, valores gerais da
cultura renascentista, dentre os quais destaca-se:

a) A visão do índio como pertencente ao universo não religioso, tendo em conta sua
antropofagia;

b) A informação sobre os preconceitos desenvolvidos pelo renascimento no que tange à
impossibilidade de se formar nos trópicos uma civilização católica e moderna;

c) A identificação do Novo Mundo como uma área de insucesso devido à elevada
temperatura que nada deixaria produzir;

d) A observação da natureza e do homem do Novo Mundo como resultado da experiência da
nova visão de homem, característica do século XV;

e) A consideração da natureza e do homem como inferiores ao que foi projetado por
Deus na Gênese.
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            38 - Sobre as Grandes Navegações europeias é INCORRETO afirmar que:

a) Para muitos viajantes europeus, os oceanos e as terras desconhecidas estavam repletos de mistério, mitos e,
às vezes, possibilidades de nova vida. Era muito forte na época, por exemplo, a ideia da existência de um paraíso
(ou éden) criado por Deus, perdido em terras desconhecidas.

b) Mesmo com o relativo desenvolvimento científico da época proporcionando avanços técnicos (como o melhor uso
da bússola e da cartografia), as viagens marítimas continuaram verdadeiras aventuras, cobertas de medos, mitos e
lendas.

c) Os primeiros países a se lançarem na expansão marítima em busca de ampliação das atividades e das rotas
comerciais foram Inglaterra e França. Diversas razões determinaram o pioneirismo desses países, entre os quais
podemos citar a formação dos estados nacionais e o apoio da burguesia comercial.

d) A Espanha começou sua expansão pelo Atlântico com certo atraso em relação a Portugal principalmente devido
ao prolongamento da Guerra de Reconquista frente aos árabes muçulmanos (o último reino conquistado foi
Granada, em 1492), que acabou atrasando a centralização do Estado Nacional espanhol.

e) Durante o século XVI, o monopólio das navegações esteve nas mãos de Portugal e Espanha. Países como a
França e a Inglaterra estavam atrasados porque durante o século XV enfrentaram vários problemas que
dificultavam as navegações, entre os quais a Guerra dos Cem Anos.
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39 - Leia o trecho de Thomas Mun, relacionado ao mercantilismo inglês no século XVII.
“O recurso comum, portanto, para aumentar nossa riqueza e tesouro é pelo comércio
externo, no qual devemos observar esta regra: vender mais aos estrangeiros,
anualmente, do que consumimos de seus artigos (…).”

O princípio mercantilista acima explicado é:

a) O intervencionismo estatal

b) O metalismo

c) O protecionismo alfandegário

d) O monopólio

e) A balança comercial favorável
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40 - A Expansão marítima portuguesa foi favorecida por uma série de fatores. Dentre
eles podemos destacar sua posição geográfica privilegiada, além do conhecimento de
técnicas de navegação avançadas para a época. Em termos políticos uma aliança
possibilitou a unificação do Estado. Quem se uniu tornando possível a criação do
Estado Português?

a) Burguesia Mercantil e Proletários

b) Burguesia Mercantil e Camponeses

c) Burguesia Mercantil e Rei

d) Burguesia Mercantil e Clero

e) Burguesia Mercantil e Senhores Feudais
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41 - Com o início da expansão marítima europeia, o centro econômico deslocou-se do
Mediterrâneo para o Atlântico. Portugal e Espanha passaram a disputar as terras encontradas
por seus navegadores. A solução para tal disputa foi a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que
estabelecia

a) Uma linha demarcatória a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, em que as terras localizadas a oeste da
linha pertenciam à Espanha e as terras localizadas a leste seriam de Portugal.

b) Uma linha demarcatória a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, em que as terras localizadas a leste da
linha pertenciam a Portugal e as terras localizadas a oeste seriam da Espanha.

c) Uma linha demarcatória a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, em que as terras a oeste de Cabo
Verde pertenciam à Espanha e as terras a leste de Cabo Verde seriam de Portugal.

d) Uma linha demarcatória a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, em que as terras a oeste de Cabo
Verde pertenciam a Portugal e as terras a leste seriam da Espanha.

e) Uma linha demarcatória em Cabo Verde, em que as terras a oeste da linha seriam de
Portugal e as terras ao leste seriam da Espanha.
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42 -  Sobre a colonização europeia no Novo Mundo, é certo afirmar:

a) A colonização portuguesa foi a mais democrática, pois conseguiu um entendimento menos
violento entre colonizador e colonizado.

b) A existência do trabalho escravo demonstra a violência do sistema colonizador, exceto nas
áreas de domínio espanhol.

c) As nações europeias conseguiram financiar suas economias e acumular riquezas, com
destaque para a Inglaterra.

d) A exploração econômica é um componente que marcou apenas as políticas colonizadoras
da Espanha e Portugal.

e) A montagem da exploração das riquezas minerais das colônias é semelhante nas
experiências inglesa e espanhola.
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43 – “Mas uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta terra de
Veragua [Panamá] maiores indícios de ouro nos dois primeiros dias do que na Hispaniola em
quatro anos, e que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali,
se quiserem podem mandar extrair à vontade.”
                                                            Carta de Colombo aos reis da Espanha, julho de 1503. Apud AMADO, J.; FIGUEIREDO, L. C. Colombo e a América: quinhentos anos depois. São Paulo: Atual, 1991 (adaptado).

O documento permite identificar um interesse econômico espanhol na colonização da América
a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está
indicada na

a) Expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico.

b) Promoção das guerras justas para conquistar o território.

c) Imposição da catequese para explorar o trabalho africano.

d) Opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico.

e) Fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas.
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44 - Para compreender a expansão marítima nos séculos XV e XVI, é necessário
considerar a importância da cartografia. Sobre o tema, é correto afirmar que os
cartógrafos representaram o mundo:

a) Valendo-se de conhecimentos acumulados e transmitidos por meio da filosofia, da astronomia e da
experiência concreta.

b) Desconhecendo o valor politico de sua arte de cartografar para os rumos da rivalidade castelhano-
portuguesa

c) Ignorando a hagiografia medieval e as crenças na existência de monstros marinhos e de correntes de
ventos nos oceanos.

d) Confirmando os conhecimentos estáticos sobre o planeta, resultantes da observação direta dos
espaços desconhecidos.

e) Anotando nos mapas pontos geográficos, longitudes e latitudes com eximia precisão, em função dos
eficazes instrumentos de navegação.
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45 - “Os cosmógrafos e navegadores de Portugal e Espanha procuram situar estas
costas e ilhas da maneira mais conveniente aos seus propósitos. Os espanhóis situam-
nas mais para o Oriente, de forma a parecer que pertencem ao Imperador (Carlos V); os
portugueses, por sua vez, situam-nas mais para o Ocidente, pois deste modo entrariam
em sua jurisdição.”

Carta de Robert Thorne, comerciante inglês, ao rei Henrique VIII, em
1527.

O texto remete diretamente

a) À competição entre os países europeus retardatários na corrida pelos descobrimentos.

b) Aos esforços dos cartógrafos para mapear com precisão as novas descobertas.

c) Ao duplo papel da marinha da Inglaterra, ao mesmo tempo mercantil e corsária.

d) Às disputas entre países europeus, decorrentes do Tratado de Tordesilhas.

e) À aliança das duas Coroas ibéricas na exploração marítima.




