
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Paulo 
 
Resoluções 
 
01. B  

A formação de Portugal foi resultante da guerra de Reconquista, ou seja, da expulsão dos mouros da 
península Ibérica. Essa realidade impôs um aspecto político diferente dos demais Estados modernos à 
Portugal, pelo fato de a guerra em situação constante exigia o fortalecimento do poder do rei, por ser a 
autoridade responsável pela organização dos exércitos e condução das guerras, apesar da expressiva 
participação da nobreza feudal.  

 
02. A 

A formação dos estados absolutistas dependia da estruturação de três instâncias que revelam as forças 
políticas atuantes à época.  No âmbito da base de sustentação política, era necessário submeter a nobreza 
feudal belicosa ao poder do monarca, e para isso precisava criar uma força militar centralizada e 
permanente garantidora da submissão da nobreza e das demais classes ao rei. A burguesia seria 
beneficiada com monopólios e privilégios econômicos. Para estender a autoridade do rei sobre todo o reino, 
era necessário criar um conjunto de instituições e de funcionários. Os funcionários seriam os executores 
das ordens régias em todo território nacional.  

 
03. C 

“Revolução dos preços” foi a denominação criada para explicar os efeitos econômicos da chegada de 
toneladas de ouro e prata na Europa proveniente, principalmente, da América castelhana. A diferença 
expressiva entre a oferta de produtos com a quantidade de metais gerou a elevação dos preços de maneira 
generalizada.  

 
04. E 

A percepção dos europeus - navegantes e colonizadores – acerca do Novo Mundo revela a permanência de 
elementos da mentalidade medieval, ou seja, a dicotomia entre o bem e o mal. Essa visão de mundo 
etnocêntrica, eurocêntrica não permitiria compreender os costumes indígenas como típicos de uma 
sociedade diferente da europeia. Por essa razão o universo americano deveria ser submetido aos valores 
do cristianismo europeu.   

 
05. B 

As navegações portuguesas em direção às Índias representavam, principalmente após 1498, quando da 
chegada de Vasco da Gama à Calicute, a ruptura do monopólio que os italianos exerciam no Mediterrâneo 
desde à época das Cruzadas.  

 
06. D 

As câmaras municipais eram os órgãos de representação política da elite colonial em âmbito local. Na 
América castelhana o acesso aos cargos era permitido aos criollos, brancos nascidos na colônia. Os demais 
cargos os criollos não podiam ocupar. 

 
07. B 

Para não ter que investir nas primeiras expedições de conquista a Coroa espanhola delegou aos 
particulares o ônus dessa empreitada. Capitulação era o nome do acordo, assinado entre a Coroa e os 
particulares, que regulamentava as expedições de conquista. O particular que obtivesse sucesso receberia 
poder político local, terras e participação nos lucros. 

 


