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DATA: 18 DE NOVEMBRO 

Conteúdo: QUESTÕES DE ENEM E VESTIBULARES

-EXPANSÃO EUROPEIA – SÉCULO XVI. 
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As Grandes Navegações são definidas como um conjunto
de expedições marítimas, praticadas por países europeus (com
destaque para Portugal e Espanha), que tinham como objetivo chegar
ao oriente – território conhecido naquele momento como “Índias” e
famoso por suas especiarias. Essas expedições marítimas aconteceram
ao longo dos séculos XV, XVI e XVII,

https://www.stoodi.com.br/materias/historia/expansao-maritima/definicao-e-fatores/
https://www.stoodi.com.br/materias/historia/expansao-maritima/
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• Contexto econômico
As Grandes Navegações aconteceram exatamente no momento da decadência
do feudalismo como modo de produção e da ascensão do sistema capitalista.
• Contexto cultural
Em relação ao campo da cultura, nós temos uma verdadeira revolução
chamada Renascimento Cultural.
• Contexto religioso
Nesse momento, a Igreja Católica está perdendo muitos adeptos por conta
da Reforma Protestante, com o Luteranismo, Anglicanismo e Calvinismo em
evidência.

https://www.stoodi.com.br/resumos/historia/alta-idade-media-feudalismo/
https://www.stoodi.com.br/blog/2019/05/30/capitalismo-o-que-e/
https://www.stoodi.com.br/materias/historia/renascimento-cultural/definicao-e-caracteristicas/
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/05/24/reforma-e-contrarreforma/
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01. 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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02. Foi fator relevante para o pioneirismo português na expansão 
marítima e comercial 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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03. (Fuvest-SP) “Antigamente a Lusitânia e a Andaluzia eram o
fim do mundo, mas agora, com a descoberta das Índias,
tornaram-se o centro dele”. Essa frase, de Tomás de Mercado,
escritor espanhol do século 16, referia-se:

A) ao poderio das monarquias francesa e inglesa, que se tornaram centrais desde
então.

B) ao fato de a América ter passado a absorver, desde então, todo o comércio
europeu.

C) ao desenvolvimento da navegação a vapor, que encurtava distâncias.
D) à alteração do centro de gravidade econômica da Europa e à importância

crescente dos novos mercados.
E) ao papel que os portos de Lisboa e Sevilha assumiram no comércio com os

marajás indianos.
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04. (UEL-PR) Para compreender a expansão marítima nos
séculos XV e XVI, é necessário considerara 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 político de sua arte de cartografar para os rumos da rivalidade
castelhano-portuguesa.

C) anotando nos mapas pontos geográficos, longitudes e latitudes com exímia precisão,
em função dos eficazes instrumentos de navegação.

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

E)confirmando os conhecimentos estáticos sobre o planeta, resultante da observação
direta dos espaços desconhecidos.
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05. Os europeus ocidentais, com exceção de alguns comerciantes empreendedores,
italianos e judeus, conheciam apenas vaga e fragmentariamente as grandes
civilizações asiáticas e norte-africanas. Estas, por sua vez, sabiam pouco ou nada da
Europa que existia no norte dos Pirineus e da África ao sul do Sudão (…), e
desconheciam tudo acerca da América. Foram os pioneiros portugueses e os
conquistadores castelhanos da orla ocidental da cristandade que uniram, para o
melhor e para o pior, os ramos diversificadores da grande família humana.

Charles Boxer, O Império Marítimo Português, 1415-1825

Acerca da expansão marítima e de suas conseqüências, podemos afirmar que:
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A) foi responsável pela transferência do eixo econômico do Atlântico para o mar Mediterrâneo e
pelo contato entre os europeus, africanos e habitantes do Novo Mundo.
B) proporcionou uma fase de pleno desenvolvimento socioeconômico no continente africano,
decorrente da implantação, por parte de Portugal, de um sistema de colonização conhecido
como colônia de povoamento.
C) estimulou e consolidou a emergência do capitalismo mercantil no velho continente e foi
responsável pela ampliação dos horizontes físicos e mentais do homem europeu.
D) propiciou o primeiro contato entre os europeus e os habitantes do que, anos depois, viria a
ser chamado de América. Como resultado desse contato, os habitantes do Novo Mundo
entraram numa fase de grande desenvolvimento.
E) desencadeou uma profunda crise econômica em Portugal, conhecida por "Revolução dos
preços", uma vez que a colonização acabou por empobrecer o reino português ao consumidor
muitos de seus recursos.



12

06. A expansão marítima da Península Ibérica (Espanha e Portugal)
nas Américas foi orientada por um projeto colonizador que, além da
exploração econômica das terras, tinha por objetivo a imposição de
uma cultura europeia e cristã.
Qual foi o papel da Igreja Católica nesse projeto colonizador?

RESPOSTA:
A Igreja Católica, através das ordens religiosas, particularmente a Companhia de
Jesus, agiu como elemento justificador do escravismo negro-africano; realizou a
catequese dos gentios nas missões; assumiu o controle da educação, além de
participar da organização do aparelho burocrático da colônia.
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BOA PROVA!

ABRAÇO E ATÉ A PRÓXIMA AULA =) 

@KEURICAMPELO


