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A expansão Ultramarina Portuguesa dos séculos XV e XVI. 

 

1. Entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português no fenômeno histórico 

conhecido como “expansão ultramarina”, é correto afirmar que foi (foram) decisivo (a) (s): 

A) o comércio de ouro e escravos na costa da África. 

B) a precoce centralização política de Portugal e a ausência de guerras. 

C) a luta contra os mouros no Marrocos. 

D) a aliança política com o reino da Espanha. 

E) as reformas pombalinas. 

 

 

Comentários 

Gabarito letra B 

A alternativa A é incorreta, pois a exploração de ouro e escravos da costa africana só 

aconteceu mais tarde, em relação as primeiras explorações marítimas. A primeira conquista 

dos portugueses no continente africano foi a marroquina de Ceuta, em 1415. A seguir, 

navegadores portugueses atingiram a Ilha da Madeira em 1419 e, entre 1427 e 1431, o 

Arquipélago dos Açores. Em 1434 ultrapassaram a barreira do Cabo Bojador, que segundo a 

tradição grega era o limite seguro sem o perigo dos monstros marinhos. Em 1444, já 

utilizando as caravelas, os portugueses atingiram a Arquipélago de Cabo Verde e 

continuaram a explorar a consta africana. 

A alternativa B está correta. O pioneirismo português na aventura marítima pode ser 

explicado pelos seguintes fatores: consolidação precoce do regime monárquico; relativa 

escassez de recursos naturais; existência de um grupo mercantil forte e enriquecido; 

liderança em tecnologia náutica; e o espírito de aventura. Portugal foi o primeiro Estado 

nacional a se consolidar na Europa, especialmente por causa das forças arregimentadas nas 

Guerras de Reconquista, quando ocorreram a expulsão dos mouros da Península Ibérica. Tal 

centralização do poder português favoreceu enormemente aos investimentos nas grandes 

navegações, visando interesses mercantilistas e a expansão do império. 

A alternativa C também é incorreta, de tal modo que a luta contra os mouros ocorreu na 

própria Península Ibérica e não no Marrocos. 

A alternativa D também é incorreta, uma vez que desde 1383, quando ocorreu a Revolução 

de Avis, por causa da vacuidade do trono português e a tentativa frustrada dos espanhóis 

em tomar a coroa portuguesa, que Portugal e Espanha romperam as suas relações. Os 

burgueses lusitanos venceram os espanhóis na batalha de Aljubarrota e conduziram Dom 

João I, mestre de Avis, ao trono português. 

A alternativa E é falsa, pois as reformas pombalinas ocorreram na segunda metade do século 

XVIII, isto é, três séculos depois das primeiras expedições marítimas. 
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11. Observe os mapas 1 e 2 para responder à questão. 

 

As mudanças ocorridas nos territórios representados entre os mapas 1 e 2 estão relacionadas: 

A) à reforma protestante, que permitiu aos cartógrafos ampliar os horizontes da representação 

devido à menor pressão religiosa. 

B) à Revolução Industrial, que levou à expansão do capitalismo e à ampliação das fronteiras da 

economia mundial. 

C) ao avanço do Iluminismo na Europa, que defendia a abertura do olhar para outros povos e 

culturas, desbravando novos continentes. 

D) à expansão marítimo-comercial, que fez com que os europeus se deparassem com terras até 

então desconhecidas. 

E) à retração manufatureira e industrial na Europa, o que levou os europeus a buscarem 

alternativas econômicas em outras regiões do planeta. 

 

 

 

 

 

Comentários 

Gabarito letra D 

Os mapas apresentados representam dois momentos da colonização europeia: o Mapa 1, 

elaborado aproximadamente em 1490, ainda não contém a região que viria a ser 

“descoberta” em 1492, conhecida como América. 

Por sua vez, o Mapa 2, datado de 1507, apresenta regiões “novas” para o contexto global das 

Grandes Navegações Europeias, como o continente americano, alcançado inicialmente pelos 

espanhóis em 1492, quando da chegada de Cristóvão Colombo. 

Tais mudanças são resultados da expansão marítimo-comercial, ocorrida a partir do século 

XIV, quando o eixo econômico passou do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico e alavancou 

os investimentos nas navegações, resultando, assim, na conquista de novas terras (Ásia, 

África e América). 
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A sequência cronológica correta dos fatos listados é 

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 

B) 3, 5, 4, 1 e 2. 

C) 5, 2, 1, 4 e 3. 

D) 2, 4, 1, 5 e 3. 

E) 4, 1, 5, 3 e 2. 

 

O sistema colonial português na América - Estrutura 

político-administrativa, estrutura sócio-econômica, a 

escravidão (as formas de dominação econômico-sociais); as 

formas de atuação do Estado Português na Colônia; a ação 

da Igreja. 

 

24. Observe a imagem a seguir. 

 

Comentários 

Gabarito letra E 

A questão remete às Grandes Navegações que ocorreram nos séculos XV e XVI. A sequência 

correta é: 

- Tomada de Ceuta, em 1415. 

- Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa Esperança em 1488. 

- Colombo chegou na América em 1492. 

- Cabral chegou ao Brasil em 1500. 

- Viagem de Fernão de Magalhães em 1519-1522. 
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B) o inconformismo da população de baixa renda da capital. 

C) o cotidiano da burguesia contemporânea da capital. 

D) a instabilidade de uma realidade rural do Brasil 

E) a solidariedade da população nordestina. 

 

As invasões estrangeiras, expansão territorial, 

interiorização e formação das fronteiras, as reformas 

pombalinas, rebeliões coloniais. Movimentos e tentativas 

emancipacionistas. 

 

54. Em 1578, dom Sebastião, rei de Portugal, morre na batalha de Alcácer-Quibir. Sem 

descendentes, o trono foi entregue a seu tio dom Henrique, que viria a falecer dois anos depois, 

sem deixar herdeiro. Depois de acirrada disputa, a Coroa portuguesa acabou nas mãos de Filipe 

II, rei espanhol, dando início à chamada União Ibérica. Com esta união, um tradicional inimigo 

da Espanha torna-se inimigo de Portugal. 

Das opções abaixo, assinale aquele que se tornou inimigo de Portugal. 

A) Holanda. 

B) Alemanha. 

C) Itália. 

D) Inglaterra. 

E) EUA. 

 

Comentários 

Gabarito letra A 

A questão pode ser respondida sem nenhum conhecimento sobre Heitor dos Prazeres ou sua 

obra. Basta que o estudante consiga interpretar o quadro, identificando nele uma 

“população socialmente marginalizada” – os negros – em meio a uma “confraternização” – 

mostrada a partir de danças e instrumentos. 

Comentários 

Gabarito letra A 

A Holanda era, nos reinados de Carlos I e seu filho Filipe II, uma possessão espanhola. Mas, 

devido à forma de governo autoritária de Filipe II no século XVI, a burguesia holandesa 

promoveu sua luta de independência. Em resposta a isso, Filipe II proibiu todas as possessões 

espanholas de fazer comércio com a Holanda. Devido à ocorrência da União Ibérica, Portugal 

e Brasil estavam incluídos nessa proibição. 
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O período joanino e o processo de independência - A 

presença britânica no Brasil, a transferência da Corte, os 

tratados, as principais medidas de D. João VI no Brasil, 

política joanina, os partidos políticos, revoltas, 

conspirações e revoluções, emancipação e conflitos sociais, 

o processo de independência do Brasil. 

 

81. Observe a imagem a seguir. 

 
 

A tela Iracema (1881), de José Maria de Medeiros, é um símbolo: 

A) do isolamento da monarquia, representada pela indígena melancólica e solitária, no contexto 

de crise do império. 

B) da vitória do Brasil na guerra do Paraguai, retratada pela flecha enterrada na areia, 

ressaltando o papel dos povos indígenas nas batalhas. 

Comentários 

Gabarito letra D 

Somente a proposição [D] está correta. A questão remete a Santa Inquisição em Portugal. O 

Tribunal do Santo Ofício ganhou força no contexto da Contrarreforma ou a Reforma Católica 

em meados do século XVI. Ao longo do período colonial, o Brasil recebeu as Visitações, isto 

é, a visita dos membros da Inquisição que detinham mulheres, judeus e sodomitas para 

serem julgados em Portugal. Muitos morriam aguardando o julgamento em prisões 

subterrâneas. A Bahia foi visitada entre 1591-1593 e Pernambuco entre 1593-1595. Os 

cristãos novos (judeus convertidos ao cristianismo) foram importantes para a construção do 

Brasil Colonial. As demais alternativas estão incorretas. 
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A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F, V, V, V, F. 

B) V, F, F, V, V. 

C) V, F, F, V, V. 

D) V, V, V, F, F. 

 

Segundo Reinado: aspectos, políticos, administrativos, 

militares, culturais, econômicos, sociais, territoriais, a 

política externa, a questão abolicionista, o processo de 

modernização, a crise da monarquia e a proclamação da 

república. 

 

96. De 1854 a 1858, foram construídas as primeiras linhas telegráficas e de navegação e as 

primeiras estradas de ferro, a iluminação a gás chegou às cidades, e o número de escolas e de 

estabelecimentos de instrução começou a crescer. A urbanização da capital passava por uma 

revolução. Nos locais de maior acesso foram sendo edificados palácios, jardins públicos e amplas 

avenidas. Ao longo do século XIX, a corte obteve, ainda, outras melhorias: arborização, 

calçamento com paralelepípedo, iluminação a gás, bondes puxados a burro, rede de esgoto e 

abastecimento domiciliar de água. 

(Lilia M. Schwarcz; Heloisa M. Starling. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. Adaptado). 

 

A partir do trecho, é correto afirmar que uma das principais características do Brasil no século 

XIX era: 

A) a oposição entre uma economia rural, desconectada das economias centrais do capitalismo, 

e o processo de modernização dos centros urbanos. 

B) a concentração de recursos em cidades escravistas, como São Paulo e Porto Alegre, em 

oposição à carência material de cidades como Rio de Janeiro e Salvador. 

C) o contraste entre as pretensões civilizadoras da corte e a violência da escravidão somada à 

alta densidade de negros escravizados nas principais cidades. 

Comentários 

Gabarito letra D 

A quarta afirmação é falsa, porque a Confederação era, originalmente, popular. Esse, aliás, 

era seu grande diferencial; 

A quinta afirmação é falsa, porque a imprensa esteve presente na Confederação. Líderes do 

movimento, como Barata e Frei Caneca, tinham periódicos em Pernambuco. 
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A expansão Ultramarina Portuguesa dos séculos XV e XVI. 

 

1. Entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português no fenômeno histórico 

conhecido como “expansão ultramarina”, é correto afirmar que foi (foram) decisivo (a) (s): 

A) o comércio de ouro e escravos na costa da África. 

B) a precoce centralização política de Portugal e a ausência de guerras. 

C) a luta contra os mouros no Marrocos. 

D) a aliança política com o reino da Espanha. 

E) as reformas pombalinas. 

 

2.  As especiarias do Oriente, de reduzido volume e alto valor comercial, eram muito apreciadas 

na culinária europeia, onde seu consumo dava prestígio a quem as possuía. Entretanto, o acesso 

a elas era extremamente irregular e monopolizado. Analisando o processo de Expansão 

Marítima europeia dos séculos XV e XVI, podemos destacar CORRETAMENTE: 

A) O expansionismo português é resultado direto da conquista de Ceuta, onde uma pequena 

esquadra portuguesa conquistou a cidade e dela conseguiu adquirir importantes tecnologias de 

navegação como a caravela, a bússola e o canhão de bordo. 

B) O desafio a ser enfrentado pelos europeus era quebrar o monopólio árabe-italiano, ao tomar 

o controle do Mediterrâneo e as rotas terrestres que levavam às Índias e assim acabar com 

intermediários comerciais. 

C) As Grandes Navegações foram frutos das nascentes monarquias nacionais, capazes de 

planejar e financiar empreitada tão cara e arriscada, estimulada pela nobreza, pela Igreja e pela 

burguesia. 

D) Entrave às Grandes Navegações foi a oposição da nobreza, que estava pouco disposta a 

empregar seus recursos e conhecimentos técnicos em novas empreitadas, satisfeita com suas 

rendas, herdadas dos antigos feudos. 

E) Portugal foi um país que despontou por seu pioneirismo nas Grandes Navegações, resultado 

de uma fragmentação política muito forte que colocava em disputa diversos grupos no interior 

do país. 

 

3. Com as Grandes Navegações os europeus conquistaram inúmeros territórios ao redor do 

mundo, ampliaram suas atividades econômicas e estabeleceram contato com diferentes 

culturas. Nesse processo de expansão, o contato dos europeus com os povos distantes 

caracterizou-se pelo 

A) intercâmbio esporádico, dificultado pelas diferenças linguísticas e hábitos culturais 

divergentes. 

B) extenso domínio territorial, sobretudo na África e Ásia, onde existiam povos desenvolvidos e 

com enormes riquezas industriais. 
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B) intensificação do processo de interiorização da presença portuguesa na América do Sul, o que 

fortaleceu a aliança entre jesuítas e bandeirantes, com o objetivo de dominarem os nativos e 

ampliarem as possessões portuguesas no continente. 

C) refluxo da Igreja Católica na Europa por conta das Reformas protestantes, o que levou alguns 

jesuítas a se aproximarem das línguas nativas para cristianizarem os ameríndios com o objetivo 

de conquistar novos fiéis para a Igreja. 

D) aprofundamento das disputas e conflitos entre a Coroa Portuguesa e os jesuítas, o que 

resultaria, poucos anos depois, na expulsão da Companhia de Jesus da América devido aos 

enclaves autônomos das missões no continente. 

E) disputa entre as Coroas Espanhola e Portuguesa pelas terras da América do Sul, de tal forma 

que os jesuítas se constituíram como aliados estratégicos dos portugueses na ampliação dos 

seus domínios territoriais coloniais. 

 

25. Observe a imagem a seguir 

 

A obra de Victor Meirelles, realizada à época do Império de D. Pedro II, tem o seu contexto de 

produção associado à dedicação de vários membros da Academia Imperial de Belas Artes à 

representação de momentos importantes da política e da história nacional, com vistas a 

desenvolver um sentimento ufanista. 

Essa obra busca representar o descobrimento: 

A) como um encontro pacífico e ordenado de raças, com a Igreja e o Estado ao centro e os 

indígenas curiosos e passivos, de forma a silenciar sobre os conflitos do passado e do presente, 

tais como a invasão e o genocídio indígena do século XVI e a escravidão negra do século XIX. 

B) de maneira apologética, de forma a conferir legitimidade à presença portuguesa na América, 

com o objetivo de justificar, em pleno século XIX, a guerra levada adiante pelo Brasil contra o 

Paraguai, evidenciando a pretensão brasileira de se constituir como potência hegemônica no 

Cone Sul. 
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D) III, IV e V, apenas. 

E) I, II, III, IV e V 

 

33. A economia colonial brasileira baseou-se na: 

A) grande lavoura mercantil, na monocultora e no trabalho escravo. 

B) exploração de minério e na utilização de mão de obra indígena. 

C) pecuária extensiva conduzida por imigrantes portugueses. 

D) exploração madeireira das florestas e no trabalho escravo. 

E) monocultura com utilização de trabalho livre. 

 

34. Foram características dominantes no Nordeste açucareiro, durante o Brasil colonial, a: 

A) intensa vida urbana e a policultura de exportação. 

B) posse comunitária da terra e a servidão indígena. 

C) enorme chance de mobilidade social e o minifúndio. 

D) produção para o mercado interno e o trabalho familiar. 

E) grande propriedade rural e a mão de obra escrava. 

 

35. Observe a imagem. 

 

A ilustração de Jean-Baptiste Debret pode ser associada, no Brasil colonial: 

A) ao fim da escravidão. 

B) à produção de açúcar. 

C) ao crescimento urbano. 

D) à extração de ouro. 

E) ao trabalho assalariado. 
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53.  

 

Sem formação acadêmica específica em artes visuais, Heitor dos Prazeres, que também é 

compositor e instrumentista, é reconhecido artista popular do Rio de Janeiro. Suas pinturas de 

perspectivas imprecisas e com traços bem demarcados são figurativas e sugerem movimento. 

Essa obra retrata 

A) a confraternização de uma população socialmente marginalizada. 

B) o inconformismo da população de baixa renda da capital. 

C) o cotidiano da burguesia contemporânea da capital. 

D) a instabilidade de uma realidade rural do Brasil 

E) a solidariedade da população nordestina. 

 

As invasões estrangeiras, expansão territorial, 

interiorização e formação das fronteiras, as reformas 

pombalinas, rebeliões coloniais. Movimentos e tentativas 

emancipacionistas. 

 

54. Em 1578, dom Sebastião, rei de Portugal, morre na batalha de Alcácer-Quibir. Sem 

descendentes, o trono foi entregue a seu tio dom Henrique, que viria a falecer dois anos depois, 

sem deixar herdeiro. Depois de acirrada disputa, a Coroa portuguesa acabou nas mãos de Filipe 

II, rei espanhol, dando início à chamada União Ibérica. Com esta união, um tradicional inimigo 

da Espanha torna-se inimigo de Portugal. 

Das opções abaixo, assinale aquele que se tornou inimigo de Portugal. 

A) Holanda. 

B) Alemanha. 

C) Itália. 
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