
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
1. Considerando o processo de expansão marítimo da Europa moderna a partir dos séculos XV e XVI, pode-se afirmar 
que Portugal e Espanha tiveram um papel predominante. Esse papel, entretanto, dependeu, em larga medida, de uma 
rede composta por interesses: 
 
a) políticos, vinculados à continuidade dos interesses feudais em Portugal; intelectuais, associados ao 

desenvolvimento da imprensa; econômicos, vinculados aos interesses italianos na Espanha, nos quais a presença 
de Colombo é um exemplo; e sociais, vinculados ao poder do clero na Espanha. 

b) políticos, vinculados ao processo de fragmentação política das monarquias absolutas ibéricas; sociais, associados 
ao desenvolvimento de novos setores sociais, como a nobreza; coloniais, decorrentes da política da Igreja católica 
que via os habitantes do Novo Mundo como o homem primitivo criado por Deus; e econômicos, presos aos 
interesses mouros na Espanha. 

c) políticos, associados ao modelo republicano; religiosos, decorrentes da vitória católica nos processos da 
Reconquista ibérica; econômicos, ligados ao movimento geral de desenvolvimento do mercantilismo; e sociais, 
inerentes à vitória do campo sobre a cidade no mundo ibérico. 

d) políticos, vinculados ao fortalecimento da centralização dos estados ibéricos; econômicos, provenientes do avanço 
das atividades comerciais; religiosos, relacionados com a importância do Papado na Península Ibérica; e 
intelectuais, decorrentes dos avanços científicos da Renascença e que viram na expansão a realidade de suas 
teorias sobre Geografia e Astronomia. 

 
 
2. Referindo-se à expansão marítima dos séculos XV e XVI, o poeta português Fernando Pessoa escreveu, em 1922, 
no poema “Padrão”: 
 
“E ao imenso e possível oceano 
Ensinam estas Quinas, que aqui vês, 
Que o mar com fim será grego ou romano: 
O mar sem fim é português.” 
(Fernando Pessoa, Mensagem – poemas esotéricos. Madri: ALLCA XX, 1997, p. 49.) 
 
Nestes versos identificamos uma comparação entre dois processos históricos. É válido afirmar que o poema compara 
 
a) a expansão marítima do século XV/XVI e aos sistemas de colonização da Antiguidade Clássica: a navegação 

oceânica tornou possível aos portugueses as viagens marítimas oceânicas, enquanto gregos e romanos estavam 
presos à terra. 

b) o alcance da expansão marítima portuguesa da Idade Moderna aos processos de colonização da Antiguidade 
Clássica: enquanto o domínio grego e romano se limitava ao mar Mediterrâneo, o domínio português expandiu-se 
pelos oceanos Atlântico e Índico. 

c) a localização geográfica das possessões coloniais dos impérios antigos e modernos: as cidades-estados gregas e 
depois o Império Romano dominaram todo o litoral sul da África, ao passo que Portugal fundou colônias apenas na 
costa do norte da África. 

d) a duração dos impérios antigos e modernos: enquanto os gregos e romanos disputavam com os muçulmanos o 
domínio do Mar Mediterrâneo, Portugal nunca conseguiu se transformar em uma grande potência marítima e pouco 
acabou se arriscando nas viagens marítimas. 

 
 
3. 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 descobrimentos intensificaram o comércio de especiarias no mar Mediterrâneo. 
 
 
4.  
"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. 
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O texto remete diretamente: 
 
a) à competição entre os países europeus retardatários na corrida pelos descobrimentos. 
b) ao duplo papel da marinha da Inglaterra, ao mesmo tempo mercantil e ligada a pirataria. 
c) às disputas entre países europeus, decorrentes do Tratado de Tordesilhas. 
d) à aliança das duas Coroas ibéricas na exploração marítima. 
 
 
5. Sobre a Expansão Marítima e Comercial Europeia (séculos XV e XVI), assinale a alternativa correta: 
 
a) A Espanha, em parceria com a França, dominou as rotas comerciais entre a América do Norte e a Europa. 
b) A Holanda, já no século XVI, impôs seu domínio marítimo e comercial, frente à Inglaterra, na América do Sul. 
c) A França, devido ao uso de expedições militares, controlou o comércio de especiarias no litoral da América 

Portuguesa. 
d) Portugal, ao assinar o Tratado de Tordesilhas com a Espanha, buscava garantir a exploração das terras localizadas 

no Atlântico Sul. 
 
 
6. 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. 
 
 
7. As Índias sempre fascinaram os europeus, que se lançaram em grandes empreendimentos navais para conquistar 
e comercializar com essa região. Marque a alternativa que melhor explica quais eram os interesses dos europeus na 
região. 
 
a) A chamada “Rota das Índias” demonstrava ser vantajosa devido a presença de diversos produtos não conhecidos 

na Europa, chamados de especiarias. 
b) A Índia apresentava grande número de escravos, que poderiam ser utilizados como mão de obra em toda a 

Europa. 
c) As viagens as Índias permitia o domínio da Oceania, local que abrigava diversas como Ouro e Prata. 
d) O país que dominasse a Índia ganharia um amplo mercado consumidor para seus produtos industrializados, 

facilitando assim a obtenção de riquezas. 
 
 
8. Quais os dois motivos, apresentados abaixo, levaram os portugueses a tomarem a cidade de Ceuta, no norte da 
África? 
 
a) Dar continuidade as chamadas ´´Guerras Santas`` combatendo os povos Maias da região e retomar a Revolução 

de Avis. 
b) Combater as Jacqueries e ter acesso às rotas que levavam ao ouro do interior da África 
c) Erradicar a Peste Negra e conquistar o Egito. 
d) Dominar o forte comércio que ocorria no entreposto comercial muçulmano e ter acesso às rotas que levavam ao 

ouro do interior da África. 
 
 
9. Qual afirmativa abaixo está incorreta, a propósito da Expansão Marítima Europeia? 
 
a) Os navegantes holandeses foram os pioneiros das Grandes Navegações, sendo os primeiros a colonizarem terras 

na América. 
b) Cristóvão Colombo navegava a serviço da Coroa Espanhola e, ao desembarcar no Novo Mundo, acreditava ter 

chegado ás Índias. 
c) As navegações portuguesas, nos séculos XV e XVI, ampliaram a esfera política, geográfica e econômica de 

Portugal. 
d) A Coroa Portuguesa, a Igreja Católica e os Mercadores se associaram para a realização das Grandes Navegações, 

somando interesses econômicos e políticos comuns. 
 
 
10.  
“Para o conjunto da economia europeia, no século XVI, caracterizada pela produção em crescimento e pelo aumento 
das transações mercantis, ao lado de um novo crescimento de sua população, o efeito mais importante dos grandes 
descobrimentos foi a alta geral dos preços...” 
 

O efeito a que o texto se refere foi provocado: 
 
a) pelo grande afluxo de metais preciosos. 
b) pela ampliação da área de produção agrícola. 
c) pela redução do consumo de produtos manufaturados. 
d) pela descoberta de novas rotas comerciais no Oriente. 
 



11. Para se compreender historicamente o contexto em que se iniciaram as práticas de navegações europeias que 
resultaram no que ficou conhecido como as Grandes Navegações, é necessário fazer a associação entre algumas 
situações históricas. Indique qual das alternativas abaixo está correta. 
 
a) renascimento cultural, fortalecimento dos senhores feudais e formação dos Estados Nacionais. 
b) reavivamento comercial da Baixa Idade Média, formação dos Estados Nacionais e ascensão da burguesia. 
c) reavivamento comercial da Baixa Idade Média, formação dos Estados Nacionais e ascensão da nobreza. 
d) controle dos mercados marítimos pelos árabes, formação dos Estados Nacionais e ascensão da burguesia. 
 
 
12. Sobre as características das Grandes Navegações do século XV, indique a alternativa incorreta: 
 
a) Desde o século XII, a entrada dos produtos orientais se dava pelo monopólio exercido pelos comerciantes italianos 

e árabes no Mar Mediterrâneo. Com o objetivo de superar a dependência para com esses atravessadores, Portugal 
promoveu esforços para criar uma rota que ligasse diretamente os comerciantes portugueses aos povos do 
Oriente. 

b) Como consequência das várias expedições realizadas pelos portugueses na costa ocidental do continente africano, 
o navegador Vasco da Gama conseguiu chegar à cidade indiana de Calicute em 1498, e voltou a Portugal com uma 
embarcação cheia de especiarias. 

c) Ao mesmo tempo em que Portugal despontou em sua expansão marítima, a Espanha, se encontrava em uma 
grande disputa religiosa entre muçulmanos e cristãos. Com a vitória muçulmana, as navegações passaram a 
significar uma disputa entre os cristãos portugueses e a Espanha, muçulmana. 

d) A rivalidade entre Portugal e Espanha pela exploração das novas terras descobertas levou ambos os reinos a 
assinarem tratados definidores das regiões a serem dominadas por cada um deles. Em 1493, a Bula Intercoetera 
estabeleceu as terras a 100 léguas de Cabo Verde como região de posse portuguesa. No ano seguinte, Portugal 
solicitou o alargamento das fronteiras para 370 léguas de Cabo Verde, instituindo o Tratado de Tordesilhas. 

 
13.  
Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter 
podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação; tanto mais que há tantos outros 
acidentes que diariamente podem ai ocorrer que seria coisa pavorosa àqueles que aí navegam querer pô-los todos 
diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. J. PT. 'Histoire de plusieurs voyages aventureux'. 1600. 
In: DELUMEAU, J. História do medo no Ocidente: 1300-1800. São Paulo Cia. das Letras. 2009 (adaptado). 
 
Esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento de: 
 
a) gosto pela aventura. 
b) fascínio pelo fantástico. 
c) temor do desconhecido. 
d) interesse pela natureza. 
 
14. Para velejar em alto-mar os europeus do século XV enfrentaram diversos perigos. Alguns, reais e outros, 
imaginários. Caracterizam somente perigos reais: 
 
a) A Terra era achatada como uma pizza e aquele se afastasse do litoral cairia num abismo; ventos desfavoráveis e 

ameaça de encalhe. 
b) Na altura da linha do Equador os navios se incendiariam; O mar era habitado por monstros terríveis. 
c) Ventos desfavoráveis e ameaça de encalhe; Fome, doença e a sede no interior dos navios. 
d) Fome, doença e a sede no interior dos navios; O mar era habitado por monstros terríveis. 
 
15. Qual das alternativas abaixo apresenta dois importantes momentos das navegações portuguesas dos séculos XV? 
 
a) Descobrimento da Oceania e chegada ao litoral argentino em 1501. 
b) Conquista da Ásia no final do século XV e descobrimento de ilhas no Caribe. 
c) Navegação da costa oeste do continente americano e chegada ao norte da Rússia. 
d) Chegada de Vasco da Gama às Índias em 1498 e chegada de Cabral ao Brasil em 1500. 
 
16. Leia o poema abaixo e, em seguida responda às questões: 
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 alma não é pequena. 
Quem quer 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, Mensagem 



 

a) Qual o período da história de Portugal que está sendo recuperado pelo poeta Fernando Pessoa? 

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Por que as aventuras marítimas nesse período eram empreendimentos tão arriscados? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

17. Explique como a formação do Estado Nacional português contribuiu para o pioneirismo de Portugal na expansão 
comercial marítima. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

18.  
O monstrengo que está no fim do mar 
Na noite de breu ergue-se a voar, 
A roda da nau voou três vezes, 
Voou três vezes a chiar, 
E disse, "Quem é que ousou entrar 
Nas minhas cavernas que não desvendo, 
Meus tectos negros do fim do mundo? 
E o homem do leme disse tremendo, El-Rei D.João Segundo" 
(Fernando Pessoa. POEMAS ESCOLHIDOS. Ed. O Globo, 1997, p.150) 
 
A epopeia marítima portuguesa, descrita pelo poeta, foi revestida de ousadias e destemores, no entanto, ela só foi 
possível porque Portugal, antes de outros países europeus, reuniu as necessárias condições para a conquista dos 
mares. Cite e explique duas precondições que possibilitaram o pioneirismo português no processo de expansão 
marítima. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

19.  
Ao chegar a Calicute, em 1498, o navegador português Vasco da Gama aguardou que embarcações locais se 
aproximassem das naus e mandou um membro da tripulação para terra, o degredado João Nunes. Este encontrou no 
porto dois comerciantes tunisinos, que sabiam falar castelhano e genovês, travando o seguinte diálogo, registrado por 
um português anônimo: - Ao diabo que te dou; quem te trouxe cá? E perguntaram-lhe o que vínhamos buscar tão 
longe. E ele respondeu: - Vimos buscar cristãos e especiaria. (Adaptado de VILLIERS, John. Vasco da Gama, o Preste 
João das Índias e os cristãos de São Tomé. In: "Oceanos: Vasco da Gama". Lisboa , 1998.) 
 
a) Justifique por que "buscar especiaria" foi uma importante motivação econômica da Expansão Marítima portuguesa. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 



b) Identifique duas ações voltadas para a expansão da fé cristã, que tenham sido empreendidas pelos portugueses 
nos seus domínios coloniais. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

20. Contestando o Tratado de Tordesilhas, o rei da França, Francisco I, declarou em 1540: 
 
“Gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este dividira o mundo”. (Citado por Cláudio Vicentino, 
História Geral, 1991.) 
 
a) O que foi o Tratado de Tordesilhas? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

b) Por que alguns países da Europa, como a França, contestavam aquele tratado? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 


