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ATIVIDADE AVALIATIVA 
OBS: RESPOSTAS RASURADAS SERÃO ANULADAS. 
 
01- O rei João, sucessor de Ricardo I, foi um rei impopular na Inglaterra. Diante de sua impopularidade, foi 
obrigado a assinar a Magna Carta em 1215. (1,0) 
Esse documento: 

a-(   ) atribuía poderes irrestritos ao rei. 
b-(   )diminuía o poder real e a unidade territorial. 
c-(   ) ampliava o poder real, mas submetia-o ao poder dos proprietários de terras. 
d-(   ) limitava o exercício do poder real, mas não diminuía a unidade territorial. 
e-(   ) resolvia os conflitos entre nobre e rei ao descentralizar o poder. 
 
02- Sobre o contexto das guerras de reconquista na Península Ibérica, julgue as afirmativas a seguir em 
verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
a-(   ) A história da centralização portuguesa começou com a doação de um extenso território ao conde Henrique 
de Borgonha. 
b-(   ) Portugal conseguiu realizar seu processo de unificação territorial sem a necessidade de guerras. 
c-(   ) Em 1415, com a conquista de Ceuta, Portugal ampliou sua capacidade comercial, que já teria acesso há vários 
mercados. 
d-(   ) Foi com a reconquista de Granada, em 1492, que a Espanha completou seu processo de unificação. 
 
 
03- Leia o texto a seguir. (1,0) 
Várias razões levaram os portugueses, no início do século XV, a lançaram-se aos mares e à conquista de novas 
terras. Uma das mais importantes foi o interesse em participar ativamente do comércio com a África e a Ásia, 
onde existiam produtos muito valorizados na Europa. Portugal desejava alcançar os principais centros 
produtores africanos e asiáticos, tornando-se de preferência o distribuidor exclusivo desses produtos na Europa. 
Da África chegavam até os europeus principalmente ouro, pimenta, marfim e escravos, comprados dos 
mulçumanos pelos venezianos e genoveses, no norte do continente africano, e daí distribuídos para a Europa. Da 
Ásia, passando por um número imenso de intermediários (chineses, mongóis, indianos, árabes) e de rotas 
(Oceano Índico, estradas terrestres, Mediterrâneo), chegavam até a Península Itálica metais preciosos, sedas, 
tecidos finos, artesanato de luxo, especiarias e porcelanas, que eram revendidos ao restante da Europa.[...] 
AMADO, Janaína; FIGUEIREDO, Luiz Carlos. A formação do império português. São Paulo: Atual, 1999. p.11. (Fragmento) 
 

A Expansão Marítima portuguesa foi impulsionada pelo desejo de: 
 
a) monopolizar as rotas comerciais do Mar Mediterrâneo. 
b) dominar e impor o cristianismo aos povos que viviam no litoral africano. 
c) concorrer com os mercados africanos e asiáticos na produção de especiarias. 
d) ampliar o comércio com a África e a Ásia sem a dependência de intermediários 
 
 
04- Leia o texto a seguir. (1,0) 
A Expansão Marítima europeia permitiu aos cristãos o contato com as mais diversas formas de religiosidade. No 
além-mar, os portugueses conheceram uma multiplicidade de costumes nunca antes imaginados [...]. As 
navegações, portanto, não significaram apenas descobertas territoriais e multiplicação do tráfego comercial, 
mas também a convivência com bantos, malaios, tupinambás, chineses e japoneses. [...] A experiência religiosa 
nos mares revelou-lhes novos costumes e valores que se somaram ao cotidiano europeu, conturbado por 
perseguição aos judeus e reforma luterana, intolerância responsável pelas guerras no coração da cristandade. 



FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima (Org.). Antigo Regime nos trópicos: a 
dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 227. (Fragmento)
  
O texto retrata as diferenças religiosas encontradas pelos navegantes durante o processo da Expansão Marítima. 
O encontro entre portugueses e povos que tinham outras religiões foi marcado por uma  
a)(    ) conturbada relação marcada por guerras e pela imposição da religiosidade dos nativos. 
b)(    ) aceitação e assimilação das práticas religiosas dos nativos, mudando a cultura religiosa europeia. 
c)(    ) submissão dos portugueses aos princípios religiosos nativos e a conversão dos navegantes. 
d)(    ) relação pacífica no primeiro momento com o objetivo de conquistar alianças e vantagens comerciais. 
e)(    ) mistura de culturas e expressões de fé dando origem a uma nova religião, adotada pelos povos dominados 
e pela Metrópole. 
 
 
05-Leia o texto a seguir.  (1,0) 
O descobrimento do Brasil não provocou, nem de longe, o entusiasmo despertado pela chegada de Vasco da 
Gama à Índia. O Brasil aparece como uma terra cujas possibilidades de exploração e contornos geográficos eram 
desconhecidas. Por vários anos, pensou-se que não passava de uma grande ilha. As atrações exóticas - índios, 
papagaios, araras - prevaleceram, a ponto de alguns informantes, particularmente italianos, darem-lhe o nome 
de terra dos papagaios. O rei Dom Manuel preferiu chamá-la de Vera Cruz e logo Santa Cruz. [...] 
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006. p. 41. (Fragmento) 
 
Explique a afirmação do autor de que a chegada de Vasco da Gama às Índias tenha provocado entusiasmo maior 
do que a “descoberta” do Brasil. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
06- Leia o texto a seguir. (1,0) 
Agora que a bússola, a princípio usada pelos marinheiros italianos, no século XII, fora montada na rosa dos 
ventos; agora que se tornara possível determinar a latitude pelo uso do astrolábio; agora que os marujos 
italianos haviam começado a traçar caras baseadas em observações locais, em vez de contar apenas com as 
feitas na imaginação ou fundamentadas em boatos; agora finalmente não era mais necessário seguir nas 
proximidades da costa. Talvez, se os homens fossem bastante ousados, poder-se-ia encontrar um novo caminho 
para o Oriente, o guardião do tesouro em especiarias, ouro e pedras preciosas. [...] 
HUBBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1986. p. 89. (Fragmento) 

 
Sobre a Expansão Marítima, o autor destaca a(o): 
 
a-Ineficiência dos instrumentos náuticos para os desafios enfrentados no Oceano Atlântico. 
b-importância do desenvolvimento dos instrumentos náuticos para sucesso das navegações. 
c-abandono das rotas comerciais do Atlântico e investimento no comércio realizado no Mar Mediterrâneo. 
d-predomínio italiano no desenvolvimento de novas rotas comerciais através do contorno do continente africano. 
e-Desconhecimento dos navegantes portugueses e espanhóis sobre os equipamentos náuticos utilizados pelos 
italianos. 
 
 
07- Observe o mapa a seguir. (1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Com base na análise do mapa, é possível concluir que a assinatura do Tratado de Tordesilhas viabilizou o(a) 
a) (     ) interesse espanhol em dominar o Oceano Pacífico e a Oceania. 
b)(    ) desejo português de ampliar suas áreas de dominação na América. 
c)(    ) interesse na cultura e nas formas de organização dos povos africanos. 
d)(    ) projeto e as conquistas portuguesas na realização do contorno da África. 
e)(    ) superioridade das navegações espanholas e o declínio comercial de Portugal 
 
08-Observe a imagem: (1,0) 

 
 
Terra Brasilis (1519) é uma das primeiras representações 
cartográficas sobre o Brasil. Os elementos presentes no mapa 
indicam o interesse português na(o) 
 
a)(    ) reação violenta dos índios ao processo colonizador. 
b)(    ) extração do pau-brasil e na força de trabalho indígena. 
c) (    ) organização social e na cultura das populações nativas. 
d) (    )  catequização das tribos e na realização de guerras de 
conquista. 
e)(    ) Expulsão de navegantes estrangeiros e na descoberta de 
metais preciosos. 
 
 
 
 

 
 
10- Observe as imagens abaixo, que retratam monarcas da época moderna: (1,0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Sebastião, de Portugal e Rainha Isabel, de Castela. 
Atribuído a Cristóvão de Morais (Domínio público) /WikimediaCommons 
 
Os reis e rainhas da época moderna: 
a-(   )foram essenciais nos processos de afirmação dos poderes locais, ampliando a capacidade de decisão dos 
nobres proprietários de terras. 
b-(   ) foram responsáveis pelo processo de unificação dos reinos, muitas vezes envolvendo diversos anos de 
guerras e conquistas territoriais. 
c-(   ) ampliaram a capacidade comercial de seus reinos, a partir de uma prática econômica que dava total 
liberdade de escolha aos comerciantes. 
d-(   ) resolveram as crises sociais, ampliando a igualdade de acesso à terra e controlando os camponeses 
revoltosos. 
e-(   ) fizeram diversos acordos entre si, evitando guerras e possibilitando a unificação territorial sem a necessidade 
de conflitos armados. 
 

BOA PROVA!!!! 
 


