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MERCANTILISMO E EXPANSÃO MARÍTIMA 1ª SÉRIE – HISTÓRIA – GUERRA 
 

Lista 05 – Atividades 
 

01. O mercantilismo correspondeu a: 
a) um conjunto de práticas e ideias econômicas baseadas em princípios protecionistas. 
b) uma teoria econômica defensora das livres práticas comerciais entre os diversos países. 
c) um movimento do século XVII que defendia a mercantilização dos escravos africanos. 
d) uma doutrina econômica defensora da não intervenção do Estado na economia. 
e) uma política econômica, especificamente ibérica, de defesa de seus interesses coloniais. 

 
02. Mercantilismo é um termo que foi criado pelos economistas alemães da segunda metade do século 

XIX para denominar o conjunto de práticas econômicas dos Estados europeus nos séculos XVI e XVII. 
Das alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO indica uma característica do mercantilismo. 
a) Busca de uma balança comercial favorável, ou seja, a superação contábil das importações pelas 

exportações. 
b) Intervencionismo do Estado nas práticas econômicas, através de políticas monopolistas e fiscais 

rígidas. 
c) Crença em que a acumulação de metais preciosos era a principal forma de enriquecimento dos 

Estados. 
d) Aplicação de capitais excedentes em outros países para aumentar a oferta de matérias-primas 

necessárias à industrialização. 
e) Exploração de domínios localizados em outros continentes, com o objetivo de complementar a 

economia metropolitana. 
 
03. A prática econômica do mercantilismo desenvolveu-se de formas particulares em várias regiões da 

Europa. O mercantilismo holandês caracterizava-se por: 
a) não ter interesses em matérias-primas de outros continentes. 
b) não ter tentado colonizar outros continentes. 
c) ser uma mescla de atividades comerciais, financeiras e industriais. 
d) ter uma importância não muito significativa do ponto de vista financeiro, já que não havia bancos 

na Holanda. 
e) ter muita importância para a Espanha, já a Holanda foi uma grande parceira comercial dos 

espanhóis nessa época. 
 
04. No contexto do mercantilismo, o que significava o Exclusivo Colonial? 

a) significava a determinação de que a metrópole não poderia intervir naquilo que era produzido na 
Colônia. 

b) significava que as práticas comerciais só poderiam ser efetivamente exercidas nos domínios das 
Colônias. 

c) significava que as práticas de exploração de matérias-primas não poderiam exceder os limites de 
uma pequena quantidade por semana. 

d) significava a determinação de que aquilo que era produzido na Colônia só poderia atender ao 
consumo de quem nela vivia. 

e) significava a determinação de que aquilo que era produzido na Colônia só poderia ser explorado 
pela metrópole que sobre ela tinha domínio. 

 
05. A política econômica do Estado Absolutista, o Mercantilismo, reuniu práticas e doutrinas que, em suas 

diversas modalidades entre os séculos XVI e XVII, caracterizou-se por um (a): 
a) liberalismo econômico como forma de manutenção da aliança política do Rei com os segmentos 

burgueses. 
b) protecionismo alfandegário por meio de proibições das exportações que visava ao equilíbrio da 

balança comercial do Estado. 
c) intervencionismo estatal nas atividades comerciais lucrativas que proibiu a concessão de 

monopólios a grupos privados. 
d) expansão do poderio naval como garantia das comunicações marítimas entre as metrópoles e seus 

impérios coloniais. 
e) restrição dos privilégios senhoriais relacionados à participação da nobreza no comércio ultramarino 

e nas companhias comerciais do Estado, tais como a Companhia das Índias Orientais e das Índias 
Ocidentais. 
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06. Para compreender a expansão marítima nos séculos XV e XVI, é necessário considerar a importância 
da cartografia. Sobre o tema, é correto afirmar que os cartógrafos representaram o mundo: 
a) ignorando a hagiografia medieval e as crenças na existência de monstros marinhos e de correntes 

de ventos nos oceanos. 
b) valendo-se de conhecimentos acumulados e transmitidos por meio da filosofia, da astronomia e 

da experiência concreta. 
c) confirmando os conhecimentos estáticos sobre o planeta, resultante da observação direta dos 

espaços desconhecidos. 
d) desconhecendo o valor político de sua arte de cartografar para os rumos da rivalidade castelhano-

portuguesa. 
e) anotando nos mapas pontos geográficos, longitudes e latitudes com exímia precisão, em função 

dos eficazes instrumentos de navegação. 
 
07. Acerca da expansão marítima comercial implementada pelo Reino Português, podemos afirmar que: 

a) a conquista de Ceuta marcou o início da expansão, ao possibilitar a acumulação de riquezas para 
a manutenção do empreendimento. 

b) a conquista da Baía de Arguim permitiu a Portugal montar uma feitoria e manter o controle sobre 
importantíssima rota comercial intra-africana. 

c) a instalação da feitoria de São Paulo de Luanda possibilitou a montagem de grande rede de 
abastecimento de escravos para o mercado europeu. 

d) o domínio português de Piro e Sidon e o consequente monopólio de especiarias do Oriente Próximo 
tornaram desinteressante a conquista da Índia. 

e) a expansão da lavoura açucareira escravista na Ilha da Madeira, após 1510, aumentou o preço 
dos escravos, tanto nos portos africanos quanto nas praças brasileiras. 

 
08. No processo de expansão mercantil europeu dos séculos XV e XVI, Portugal teve importante papel, 

chegando a exercer durante algum tempo a supremacia comercial na Europa. Todavia “em meio da 
aparente prosperidade, a nação empobrecia. Podiam os empreendimentos da coroa ser de vantagem 
para alguns particulares (…)” 

(Azevedo, J. L. de, ÉPOCAS DE PORTUGAL ECONÔMICO, Livraria Clássica Editora, pág. 180). 
 

Ao analisarmos o processo de expansão mercantil de Portugal, concluímos que: 
a) a falta de unidade política e territorial em Portugal determinava a fragilidade econômica interna. 
b) a expansão do império acarretava crescentes despesas para o Estado, queda da produtividade 

agrícola, diminuição da mão de obra, falta de investimentos industriais, afetando a economia 
nacional. 

c) a luta para expulsar os muçulmanos do reino português, que durou até o final do século XV, 
empobreceu a economia nacional que ficou carente de capitais. 

d) a liberdade comercial praticada pelo Estado português no século XV levou ao escoamento dos 
lucros para a Espanha, impedindo seu reinvestimento em Portugal. 

e) o empreendimento marítimo português revelou-se tímido, permanecendo Veneza como o principal 
centro redistribuidor dos produtos asiáticos, durante todo o século XVI. 

 
09. O descobrimento do Brasil foi parte do plano imperial da Coroa Portuguesa, no século XV. Embora não 

houvesse interesse específico de expansão para o Ocidente, 
a) a posse de terras no Atlântico ocidental consolidava a hegemonia portuguesa neste Oceano. 
b) o Brasil era uma alternativa mercantil ao comércio português no Oriente. 
c) o desvio da esquadra de Cabral seguia a mesma inspiração de Colombo para chegar às Índias. 
d) a procura de terras no Ocidente foi uma reação de Portugal ao Tratado de Tordesilhas, que o 

afastava da América. 
e) essa descoberta foi mero acaso, provocado pelas intempéries que desviaram a esquadra da rota 

da Índia. 
 
10. O sistema de administração instituído por Portugal nas regiões que começou a ocupar logo nos anos 

iniciais de sua expansão marítima foi: 
a) a capitania.        b) a Real Casa de Exploração. 
c) a feitoria.        d) a intendência das Minas. 
e) a intendência da África. 


