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 Exercícios Expansão Marítima e Comercial  

 
1. 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. 

 
 
2. "As grandes mudanças que se verificam na arte náutica durante a segunda metade do século 
XV levam a crer na possibilidade de chegar-se, contornando o continente africano, às terras do 
Oriente. Não se pode afirmar, contudo, que a ambição de atingir por via marítima esses países de 
fábula presidissem as navegações do período henriquino, animada por objetivos estritamente 
mercantis. (...) Com a expedição de Antão Gonçalves, inicia-se em 1441 o tráfico negreiro para o 
Reino (...) Da mesma viagem procede o primeiro ouro em pó, ainda que escasso, resgatado 
naquelas partes. O marfim, cujo comércio se achava até então em mãos de mercadores árabes, 
começam a transportá-lo os barcos lusitanos, por volta de 1447."  

(Sérgio Buarque de Holanda, Etapas dos descobrimentos portugueses.) 
 

Assinale a alternativa que melhor resume o conteúdo do trecho acima: 
a) A descoberta do continente americano por espanhóis, e depois, por portugueses, revela o 

grande anseio dos navegadores ibéricos por chegar às riquezas do Oriente através de uma 
rota pelo Ocidente. 

b) Os portugueses logo abandonaram as viagens de descoberta para o Oriente através do 
Atlântico, visto que lhes bastavam as riquezas alcançadas na África, ou seja, ouro, marfim 
e escravos. 

c) Embora a descoberta de uma rota africana para o Oriente fosse para os portugueses, algo 
cada vez mais realizável em razão dos avanços técnicos, foi a exploração comercial da 
costa africana o que, de fato, impulsionou as viagens do período. 

d) As navegações portuguesas, à época de D. Henrique, eram motivadas, acima de tudo, pelo 
exotismo fabuloso do Oriente; secundariamente, contudo, dedicavam-se os portugueses ao 
comércio de escravos, ouro e marfim, sobretudo na costa africana. 

e) Durante o período henriquino, os grandes aperfeiçoamentos técnicos na arte náutica 
permitiram aos portugueses chegar ao Oriente contornando o continente africano. 
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3. Sobre o Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494, pode-se afirmar que 
objetivava: 

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, por meio da criação de um sistema de 
monopólios 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 Felipe II, da Espanha. 

 
 
4. A árvore de pau-brasil era frondosa, com folhas de um verde acinzentado quase metálico e 
belas flores amarelas. Havia exemplares extraordinários, tão grossos que três homens não 
poderiam abraçá-los. O tronco vermelho ferruginoso chegava a ter, algumas vezes, 30 metros(...) 
Náufragos, Degredados e Traficantes (Eduardo Bueno). Em 1550, segundo o pastor francês Jean 
de Lery, em um único depósito havia cem mil toras. Sobre esta riqueza neste período da História 
do Brasil podemos afirmar. 

a) O extrativismo foi rigidamente controlado para evitar o esgotamento da madeira. 
b) Provocou intenso povoamento e colonização, já que demandava muita mão-de-obra. 
c) Explorado com mão-de-obra indígena, através do escambo, gerou feitorias ao longo da 

costa; seu intenso extrativismo levou ao esgotamento da madeira. 
d) O litoral brasileiro não era ainda alvo de traficantes e corsários franceses e de outras 

nacionalidades, já que a madeira não tinha valor comercial. 
e) Os choques violentos com as tribos foram inevitáveis, já que os portugueses arrendatários 

escravizaram as tribos litorâneas para a exploração do pau-brasil. 
 
 
5. (ENEM) 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?”  

LÉRY, J. Viagem à Terra do Brasil. In: FERNANDES, F. Mudanças Sociais no Brasil. São Paulo: 
Difel, 1974.  

 
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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6. (ENEM) 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.  

SLENES,R. Malungu, ngoma,vem! África coberta e descoberta do Brasil. Revista USP,n. 12, 
dez/jan/fev. 1991-92 (adaptado)  

 
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. 

 
 
7. (ENEM) Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de sete ou oito. Eram pardos, 
todos nus. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Não fazem o menor caso de encobrir ou de 
mostrar suas vergonhas; e nisso têm tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os 
beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus são 
corredios. 
CAMINHA, P. V. Carta. RIBEIRO, D. et al. Viagem pela história do Brasil: documentos. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1997 (adaptado).  
 
O texto é parte da famosa Carta de pero Vaz de caminha, documento fundamental para a 
formação da identidade brasileira. Tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se 
estabeleceu entre portugueses e indígenas, esse trecho da carta revela a: 

a) Preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à 
ocupação da terra.  

b) Postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do 
indígena.  

c) Orientação da política da Coroa Portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão de 
obra para colonizar a nova terra.  

d) Oposição de interesses entre portugueses e índios, que dificultava o trabalho catequético e 
exigia amplos recursos para a defesa da posse da nova terra.  

e) Abundância da terra descoberta, o que possibilitou a sua incorporação aos interesses 
mercantis portugueses, por meio da exploração econômica dos índios.  

 
 
8. A colonização brasileira no século XVI foi organizada sob duas formas administrativas, 
Capitanias Hereditárias e Governo Geral. Assinale a afirmativa que expressa corretamente uma 
característica desse período. 

a) As capitanias, mesmo havendo um processo de exploração econômica na maior parte 
delas, garantiram a presença portuguesa na América, apesar das dificuldades financeiras 
da Coroa. 

b) As capitanias representavam a transposição para as áreas coloniais das estruturas feudais 
e aristocráticas europeias. 
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c) As capitanias, sendo empreendimentos privados, favoreceram a transferência de colonos 

europeus, assegurando a mão-de-obra necessária à lavoura. 
d) O Governo Geral permitiu a direção da Coroa na produção do açúcar, o que assegurou o 

rápido povoamento do território. 
e) O Governo Geral extinguiu as Donatarias, interrompendo o fluxo de capitais privados para 

a economia do açúcar. 
 
 
9. (ENEM) 

 
 

Uma explicação de caráter histórico para o percentual da religião com maior número de adeptos 
declarados no Brasil foi a existência, no passado colonial e monárquico, da:  

a) Incapacidade do cristianismo de incorporar aspectos de outras religiões.  
b) Incorporação da ideia de liberdade religiosa na esfera pública.  
c) Permissão para o funcionamento de igrejas não cristãs.  
d) Relação de integração entre Estado e Igreja.  
e) Influência das religiões de origem africana.  
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10. Mar Português 
Ó mar salgado, quanto do teu sal    
São lágrimas de Portugal!          
Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram!                           
Quantas noivas ficaram por casar                                  
Para que fosses nosso, ó mar!                                     
Valeu a pena? Tudo vale a pena                                        
Se a alma não é pequena.                                           
Quem quere passar além do Bojador                             
Tem que passar além da dor.                                        
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,                          
Mas nele é que espelhou o céu.                                      

(Fernando Pessoa) 
 
O poema de Fernando Pessoa descreve aspectos da expansão marítima portuguesa no século 
XV, dando início a um movimento que alguns estudiosos consideram um primeiro processo de 
globalização. Identifique duas motivações para a expansão portuguesa e explique por que essa 
fase de expansão pode ser considerada um primeiro processo de globalização. 
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Gabaritos:  
 
1. A  
2. C  
3. A  
4. C  
5. A  
6. A  
7. B 
8. B   
9. D  
10.__ 
 


