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1. (Fuvest)  

 

 
Observe o mapa e explique: 

a) Por que não estão representados todos os continentes? 

b) Quais os conhecimentos necessários na época, final do século 15, para se confeccionar um mapa com 

essas características? 

 

2. (Uerj)   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. 

 

 

3. (Ufg) Pensando no tema fronteiras, é perceptível o estabelecimento de uma nova ordenação do espaço, 

resultante das grandes navegações. As novas descobertas redefiniram, no século XVI, a concepção de 



http://historiaonline.com.br 

Prof. Fernando 

LISTA DE EXERCÍCIOS – EXPANSÃO MARÍTIMA 
 

                             

 

mundo que se abria ante o desconhecido . Neste sentido, analise a configuração espacial do mundo no 

século XVI, destacando as rivalidades e conflitos decorrentes da expansão marítima e comercial. 

 

4. (Ufrrj) Leia o texto adiante sobre a expansão comercial e marítima portuguesa e, com base nele, 

responda às questões a seguir. 

 

Em 1498, o português Vasco da Gama consegue chegar a Calicute, nas Índias, contornando o Cabo da Boa 

Esperança. Em seguida, as frotas portuguesas procuraram estabelecer um maior controle do oceano 

Índico. À medida que as rotas de navegação se consolidam, Portugal centraliza o comércio das especiarias 

alterando o papel a ser desempenhado pelas cidades de Gênova e Veneza. 

 THEODORO, J. "Descobrimentos e Renascimento". São Paulo: Contexto, 1991. p. 20. 

 

a) Mencione duas razões que explicam o pioneirismo português nas navegações e descobrimentos dos 

séculos XV e XVI. 

b) Estabeleça uma relação entre práticas mercantilistas e a assim chamada expansão comercial e marítima. 

 

5. (Unicamp) 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? 

 

6. (Unicamp) 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 européia e cristã. 

Qual foi o papel da Igreja Católica nesse projeto colonizador? 

 

7. (Fuvest) 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. 
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8. (Fuvest) Os portugueses chegaram ao território, depois denominado Brasil, em 1500, mas a 

administração da terra só foi organizada em 1549. Isso ocorreu porque, até então, 

a) os índios ferozes trucidavam os portugueses que se aventurassem a desembarcar no litoral, impedindo 

assim a criação de núcleos de povoamento. 

b) a Espanha, com base no Tratado de Tordesilhas, impedia a presença portuguesa nas Américas, 

policiando a costa com expedições bélicas. 

c) as forças e atenções dos portugueses convergiam para o Oriente, onde vitórias militares garantiam 

relações comerciais lucrativas. 

d) os franceses, aliados dos espanhóis, controlavam as tribos indígenas ao longo do litoral bem como as 

feitorias da costa sul-atlântica. 

e) a população de Portugal era pouco numerosa, impossibilitando o recrutamento de funcionários 

administrativos. 

 

9. (Ufpi) O período da nossa história conhecido como Pré-colonizador pode ser caracterizado pelos 

seguintes pontos: 

 

I. A descoberta de metais preciosos, particularmente, prata e diamantes na região amazônica. 

II. A montagem de estabelecimentos provisórios, conhecidos como feitorias, onde eram feitas trocas 

comerciais entre os navegantes portugueses e os povos indígenas do Brasil. 

III. A criação das cidades de São Vicente e Desterro no litoral da América Portuguesa. 

IV. A utilização da mão-de-obra indígena para a exploração de madeira, particularmente, do pau-brasil. 

 

Dentre as afirmativas anteriores estão corretas apenas: 

a) I e II  

b) II e III  

c) II e IV  

d) III e IV  

e) I e IV 

 

10. (Pucmg) Sobre o expansionismo ultramarino europeu, entre os séculos XV-XVII, é correto afirmar que, 

EXCETO: 

a) a tomada de Constantinopla pelos turcos e a segunda conquista de Ceuta pelos portugueses são os 

marcos iniciais da expansão. 

b) os descobrimentos e a colonização das terras do Novo Mundo constituíram-se num desdobramento da 

expansão comercial. 

c) o afluxo de metais preciosos das áreas coloniais, principalmente ouro e prata, contribuiu para a 

superação da crise econômica europeia. 

d) o deslocamento do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico contribuiu para a ampliação das 

fronteiras geográficas. 

e) a consolidação dos Estados Nacionais e a absolutização dos regimes europeus têm relação também com 

os efeitos das viagens ultramarinas. 
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11. (Ufsm) O ano de 1998 marca os quinhentos anos do Descobrimento do Brasil, pois, "Em 1498, D. 

Manuel ordenava que Duarte Pacheco Pereira navegasse pelo Mar Oceano, a partir das ilhas de Cabo 

Verde até o limite de 370 léguas [estipuladas pelo Tratado de Tordesilhas]. É esta a primeira viagem, 

efetivamente conhecida pelos portugueses, às costas do litoral norte do Brasil"  

 (FRANZEN, Beatriz. A presença portuguesa no Brasil antes de 1500. In: ESTUDOS LEOPOLDENSES. 

São Leopoldo: Unisinos, 1997. p. 95.). 

 

Esse fato fez parte 

a) da expansão marítimo-comercial europeia, que deslocou o eixo econômico do Mediterrâneo para o 

Atlântico. 

b) da expansão capitalista portuguesa, em sua fase mercantil-colonial plenamente consolidada no Brasil. 

c) do avanço marítimo português, tendo Duarte Pacheco Pereira papel relevante na espionagem e pirataria 

no Atlântico. 

d) do processo de instalação de feitorias no Brasil, pois Duarte Pacheco Pereira instalou a primeira feitoria, 

ou seja, São Luiz do Maranhão. 

e) das expedições exploradas do litoral brasileiro, cujo papel de reconhecimento econômico e geográfico 

coube a Duarte Pacheco Pereira. 

 

12. (Pucpr) Em plena Idade Média (1139/1140) nasceu Portugal, originário do Condado Portucalense. 

Enquanto o feudalismo era a marca política da Europa Ocidental, em Portugal mostrava-se frágil: o 

pequeno reino nascia unificado. 

Sobre o tema e evolução posterior, assinale a opção correta: 

 

I - O Condado Portucalense transformou-se em Estado, tendo sua independência proclamada por D. 

Afonso Henriques. 

II - Nos finais do século XIV ocorreu uma crise dinástica: com a morte de D. Fernando extinguiu-se a 

dinastia de Borgonha. 

III - A Revolução de Avis levou ao trono D. João, Mestre de Avis, apoiado pela burguesia de Lisboa e do 

Porto, além da adesão entusiástica da "arraia miúda". 

IV - A dinastia de Avis repeliu a política de expansão marítima, fixando prioridades da agricultura, meio de 

agradar à alta nobreza lusitana. 

V - Devido à política da dinastia de Avis, a expansão marítima somente ocorreria com o advento da dinastia 

de Bragança. 

 

a) As opções I, II e III estão corretas. 

b) Apenas a opção III está correta. 

c) As opções II, III e IV estão corretas. 

d) As opções III, IV e V estão corretas. 

e) As opções II, IV e V estão corretas. 
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GABARITO 

 

1. a) O mapa de 1498 não retrata a Oceania e a América que, embora já tivesse sido alcançada por 

Colombo em 1492, tinha sido ainda pouco explorada. 

b) Eram necessários conhecimentos de Matemática (principalmente Geometria), Geografia, Astronomia e 

Cartografia para elaboração de um mapa como o Mapa Mundi de Martellus. 

 

2. Dentre os fatores que impulsionaram Portugal para a expansão marítima destaca-se a busca por 

riquezas na costa africana (ouro, pimenta, marfim e escravos), a busca de um caminho marítimo para as 

Índias (especiarias) e a ideia de expansão da fé cristã católica. A exploração de novos territórios 

produziram trocas culturais, políticas e comerciais ampliando o mundo até então conhecido pelos 

europeus, configurando assim, um primeiro processo de globalização. 

 

3. A partir do século XVI, com a colonização do Novo Mundo, condicionada à expansão comercial europeia, 

ocorreu uma ampliação espacial dos territórios até então conhecidos pelos europeus. Além disso, 

estabeleceu-se o Sistema Colonial, definindo a Europa como área metropolitana e a América e os demais 

continentes como áreas coloniais. A partir daí, as nações europeias instituíram a política mercantilista 

como forma de superação econômica em relação às concorrentes, desencadeando conflitos político-

militares entre os países europeus protagonistas e coadjuvantes no processo da expansão marítima. 

 

4. a) O pioneirismo português nas Grandes Navegações pode ser explicado pela centralização política 

precoce de Portugal no contexto da Guerra de Reconquista contra os mouros (muçulmanos) na Península 

Ibérica. Além disso, ocorreu a consolidação e o fortalecimento do Estado Nacional com a Revolução de Avis 

(1383-1385) que promoveu uma aproximação entre o rei e a burguesia mercantil, condição que assegurava 

o gerenciamento da empreitada por parte do Estado e os recursos financeiros junto aos burgueses. 

 

b) As conquistas decorrentes da Expansão Marítima e Comercial proporcionaram a possibilidade de 

aumento dos lucros para a burguesia mercantil e o aumento da arrecadação de impostos pelo Estado, 

adequando-se assim, à política econômica mercantilista. 

 

5. a) O Tratado de Tordesilhas estabeleceu os limites das terras conquistadas e a serem conquistadas entre 

Portugal e Espanha. 

b) Os países europeus excluídos dessa partilha, destacando-se a França, passam a questionar o tratado e a 

exigir o acesso às possessões coloniais de Portugal e da Espanha. 

 

6. A Igreja Católica deu suporte para Portugal e Espanha concretizarem suas ambições mercantis e foi 

grande aliada dos estados europeus em questão no processo de europeização e cristianização que se 

estabeleceu no Novo Mundo. 

 

7. [A] 

 

8. [C] 
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9. [C] 

 

10. [A] 

 

11. [A] 

 

12. [A] 

 

 

 


