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DATA: 17 DE JULHO.
REVISÃO PARA RECUPERAÇÃO 
Conteúdo: 
EXPANSÃO EUROPEIA / COLONIZAÇÃO 
PORTUGUESA /
RENASCIMENTO;
REFORMAR PROTESTANTE;
CONTRARREFORMA;
ANTIGO REGIME (ABSOLUTISMO). 

Recursos extras :
QUESTÕES COMENTADAS. 



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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01. A expansão marítima e comercial empreendida pelos
portugueses nos séculos XV e XVI está ligada:



GABARITO: LETRA E

• Observando o processo de desenvolvimento da expansão marítima

portuguesa, notamos que o mercantilismo português se sustentou em

uma classe de comerciantes interessados nesse tipo de atividade

econômica. Nesse âmbito, destacamos particularmente o desejo dos

portugueses em estabelecer uma rota de navegação até às Índias que

fosse consolidada através da circunavegação do continente africano.

4



5

02. Enquanto os portugueses escutavam a missa com muito “prazer e
devoção”, a praia encheu-se de nativos. Eles sentavam-se lá surpresos com
a complexidade do rial que observavam de longe. Quando D. Henrique
acabou a pregação, os indígenas se ergueram e começaram a soprar
conchas e buzinas, saltando e dançando (...)“

(Eduardo Bueno)



Este contato amistoso entre brancos e índios preservado:

A) Pela igreja, que sempre respeitou a cultura indígena no decurso da catequese.

B) Até o inicio da colonização quando o índio, vitimado por doenças, escravidão e
extermínio, passou a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal.

C) Pelos colonos que escravizam somente o africano na atividade produtiva de
exportação.

D) Em todos os períodos da Historia Colonial Brasileira, passando a figura do índio
para o imaginário social como o “bom selvagem e forte colaborador da colonização.

E) Sobretudo pelo governo colonial, que tomou várias medidas para impedir o
genocídio e escravidão
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GABARITO: LETRA B 

• Segundo Darcy Ribeiro (foi um antropólogo , autor e político brasileiro), quando
da invasão portuguesa existiam no Brasil, cerca de seis milhões de índios. Com a
chegada de uma nova população europeia, no primeiro século, o índio sofreu
com a dizimação pelas epidemias dos brancos e pelas guerras, configurando
assim o primeiro grande impacto da civilização européia. Já no primeiro século
os índios foram reduzidos para cerca de quatro milhões. O genocídio seguiu nos
séculos posteriores com novas epidemias, o desgaste no trabalho escravo e o
extermínio pelas guerras, nas quais índios eram aliciados de suas tribos e
levados a guerrear contra tribos tidas como inimigas, o que levou a mortandade
e extermínio de muitas tribos e de seus costumes.
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A) O Brasil foi o primeiro local onde Portugal implementou as capitanias
hereditárias? Justifique a sua resposta.

B) Explique uma das razões que levaram Portugal a adotar o sistema de
capitanias hereditárias no Brasil.
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03.Sobre a implantação do sistema de capitanias hereditárias, responda:



RESPOSTA:

A) Não. Antes de adotar esse sistema em terras brasileiras, Portugal já havia

experimentado a organização das capitanias hereditárias nas ilhas atlânticas,

também colonizadas pela Coroa.

B) Entre as razões que justificam o sistema de capitanias hereditárias, podemos

destacar que Portugal buscava resolver os constantes problemas sofridos com a

invasão dos corsários estrangeiros no litoral brasileiro. De tal forma, o sistema

de capitanias aparecia como uma solução para que o território fosse ocupado e

os invasores fossem devidamente combatidos.
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A) nova postura com relação ao conhecimento, a qual transforma o modo de

entendimento do mundo e do próprio homem.

B) ruptura com as concepções antropocêntricas, a qual modifica as relações

hierárquicas senhoriais.

C) ruptura com o mundo antigo, a qual caracteriza um distanciamento do homem

face aos diversos movimentos religiosos.

D) adaptações do pensamento contemplativo, as quais reafirmam a primazia do

conhecimento da natureza em relação ao homem.
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04. Assinale a afirmativa que contém as principais
características do renascimento.



GABARITO: LETRA A

A busca por novos pressupostos de desnudamento do mundo faz com

que a produção de conhecimento atinja novos âmbitos que não se

mostravam tão aparentes ao longo da Idade Média.
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05. A partir de profundo estudo do pensamento de Santo Agostinho, o teólogo

Martinho Lutero foi o primeiro a organizar um movimento bem-sucedido contra

o clero católico.

• Com base na afirmação, responda:

A) Quais as críticas fundamentais que Lutero fez contra a Igreja Católica.

B) Exponha e disserte sobre noções religiosas inovadoras pregadas por Lutero.
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RESPOSTA:

A) Lutero alegou que a salvação espiritual não era determinada pelos membros da

Igreja. Ele acreditava que a fé era o elemento fundamental para que alguém obtivesse

o favor divino. Além disso, criticou a venda de indulgências e questionou o monopólio

interpretativo da Bíblia imposto pelos clérigos católicos.

B) Ele apontou que o celibato era uma exigência infundada e, portanto, desnecessária;

admitia somente o batismo e a eucaristia como sacramentos; e incentivava a leitura

da Bíblia como ponto fundamental da verdadeira prática cristã.
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A) O combate ao lucro e à usura, bases da vida comercial e financeira que se dinamizava
ao final da Idade Média, mostrava o descompasso da Igreja romana em relação às
transformações ocorridas na sociedade.

B) A ideias de Lutero centravam-se na salvação pela fé e na leitura direta e interpretação
pessoal do Evangelho, além de contestarem a supremacia da Igreja sobre o Estado.

C) Exaltando o trabalho e a poupança na conduta humana, Calvino consagrava valores
morais e políticos defendidos pela burguesia mercantil.

D) A Contrarreforma significou a tentativa da Igreja Católica de reorganizar-se com base
em princípios liberais: abrandamento da hierarquia clerical, e da autoridade papal,
tolerância quanto aos hereges e abandono de censura.
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06. A Reforma Protestante rompeu com a unidade cristã existente
na Europa e deu origem a uma reforma religiosa na Igreja Católica,
a chamada Contrarreforma. A esse respeito, julgue os itens
adiante.



RESPOSTA:

• Apenas a letra “D” é falsa. Ao observar a ascensão de novas Igrejas, os

líderes católicos decidiram reafirmar todas as bases fundamentais de sua

fé, destacando o poder de mando do papa, o combate às publicações que

contrariassem os valores pregados pela Igreja e a perseguição de todos os

cristãos que fossem acusados de seguir algum movimento de natureza

herética.
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A) Foi um movimento político e cultural comandado pela Igreja Católica com

objetivo de divulgar, de forma pacífica, os ideais católicos.

B) Foi um sistema criado pela Igreja Católica na Idade Média, cujo principal objetivo

era unir todos os cristãos que viviam na Europa.

C) A Inquisição foi criada no século XIII e era organizada e executada pela Igreja

Católica Romana. Ela era formada por tribunais que julgavam e condenavam todas

as pessoas consideradas uma ameaça às doutrinas católicas.

D) Foi um movimento religioso, organizado pela Igreja Católica, que pretendia

ampliar os conhecimentos científicos em toda Europa durante a Idade Média.
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07. Qual das alternativas explica melhor o que foi a Inquisição.



GABARITO: LETRA C 

• A Inquisição foi criada na Idade Média (século XIII) e era dirigida pela Igreja

Católica Romana. Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles

considerados uma ameaça às doutrinas (conjunto de leis) desta instituição.

Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados, e aqueles que eram

condenados, cumpriam as penas que podiam variar desde prisão temporária ou

perpétua até a morte na fogueira, onde os condenados eram queimados vivos

em plena praça pública.
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08. Além dos objetivos religiosos, a Inquisição também teve finalidade 
econômica?

A)Não, o único objetivo da Inquisição era combater e eliminar a heresia.

B) Sim, pois a Inquisição ao julgar e condenar uma pessoa, retirava e ficava
com seus bens materiais.

C) Não, pois a Inquisição não retirava nenhum bem de quem era julgado e
condenado.

D) Sim, porém todos os bens retirados dos condenados eram doados para
instituições de caridade.
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GABARITO: LETRA B 

• Como a Inquisição se tornava cada vez mais poderosa, acabou atraindo

interesses políticos e econômicos. Durante o século XV, por exemplo, o

rei e a rainha da Espanha se aproveitaram dessa força para perseguirem

os nobres e principalmente os judeus. No primeiro caso, reduziram o

poder da nobreza, já no segundo, torturaram e mataram os judeus,

tomando-lhes seus bens.
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A)ao progresso do capitalismo comercial, que preconizava o lucro e estimulava
o desenvolvimento das atividades mercantis, condenados pela Igreja Católica.

B)à crise da Igreja Católica, que se manifestava através da vida desregrada, do
luxo do alto clero, da venda de cargos eclesiásticos e de relíquias sagradas.

C)à teoria religiosa católica, que estava alicerçada na predestinação absoluta,
na salvação pela fé e no livre exame da Bíblia.

D)ao fortalecimento do Estado Nacional absolutista cuja consolidação
representava o apoio à teoria da supremacia e do universalismo do poder
papal.
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09. No século XVI surgiu, na Europa, um movimento de caráter
religioso, político e econômico que deu origem à Reforma
protestante, iniciada como uma reação:



10. Discorra sobre o que foi o Absolutismo na Europa.
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Luis XIV e sua família



• O absolutismo foi uma política de centralização do poder nas mãos dos

monarcas. A Europa, a partir do século XVI, passou por transformações

econômicas e políticas que deu origem à formação dos Estados Nacionais

Modernos. Alguns exemplos da prática absolutista foram os reis franceses

Luís XIII e Luís XIV, que representavam a autoridade máxima do poder

político
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RESPOSTA: 
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