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UNIÃO IBÉRICA/BRASIL 
HOLANDÊS/BANDEIRISMO 

1ª SÉRIE – HISTÓRIA – GUERRA 

 
Semana 25 – Atividades 

 
01. Entre as mudanças ocorridas no Brasil Colônia durante a União Ibérica (1580 - 1640), destacam-se 

a) A introdução do tráfico negreiro, a invasão dos holandeses no Nordeste e o início da produção de 
tabaco no recôncavo Baiano. 

b) A expansão da economia açucareira no Nordeste, o estreitamento das relações com a Inglaterra 
e a expulsão dos jesuítas. 

c) A incorporação do Extremo-Sul, o início da exploração do ouro em Minas Gerais e a reordenação 
administrativa do território. 

d) A expulsão dos holandeses do Nordeste, a intensificação da escravização indígena e a introdução 
das companhias de comércio monopolistas. 

e) A expansão da ocupação interna pela pecuária, a expulsão dos franceses e o incremento do 
bandeirismo. 

 
02. O interesse dos holandeses em ocupar áreas no Brasil está relacionado com: 

a) a conquista territorial de pontos estratégicos visando a quebrar o monopólio da rota da prata. 
b) as barreiras impostas pela Espanha à participação flamenga no comércio açucareiro. 
c) os contratos preferenciais firmados entre Portugal e Inglaterra. 
d) as solicitações de senhores de engenho, insatisfeitos com o supermonopólio metropolitano. 
e) a instalação de técnicas mais avançadas, visando à elevação da produtividade. 

 
03. As invasões holandesas no Brasil, no século XVII, estavam relacionadas à necessidade de os Países 

Baixos manterem e ampliarem sua hegemonia no comércio do açúcar na Europa, que havia sido 
interrompido: 
a) pela política de monopólio comercial da Coroa portuguesa, reafirmada em represália à mobilização 

anti-colonial dos grandes proprietários de terra; 
b) pelos interesses ingleses que dominavam o comércio entre o Brasil e Portugal; 
c) pela política pombalina, que objetivava desenvolver o beneficiamento do açúcar na própria 

Colônia, com apoio dos ingleses; 
d) pelos interesses comerciais dos franceses, que estavam presentes no Maranhão, em relação ao 

açúcar; 
e) pela guerra de independência dos Países Baixos contra a Espanha, e seus consequentes reflexos 

na Colônia portuguesa, devido à União Ibérica. 
 
04. 

(...) o número de refinarias, na Holanda, passara de 3 ou 4 (1595) para 29 (1622), das quais 25 
encontravam-se em Amsterdã, que se transformara no grande centro de refino e distribuição do açúcar 
na Europa. 
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A respeito do aumento de interesse, por parte dos holandeses, não apenas na refinação do açúcar 
brasileiro, mas também no transporte e distribuição desse produto nos mercados europeus, 
acentuadamente no século XVII, é correto afirmar que: 
a) com a União Ibérica (1580-1640), os holandeses desejavam conquistar militarmente o litoral 

nordestino para obter postos estratégicos na luta contra a Espanha. 
b) a ocupação de Salvador, em 1624, por tropas flamengas, foi um sucesso, do ponto de vista militar, 

para diminuir o poderio de Filipe II, rei da Espanha. 
c) a criação da Companhia das Índias Ocidentais foi responsável pela conquista do litoral ocidental 

da África, do nordeste brasileiro e das Antilhas, visando obter mão-de-obra para as lavouras 
antilhanas. 

d) o domínio holandês, no nordeste brasileiro, buscava garantir o abastecimento de açúcar, 
controlando a principal região produtora, pois foi graças ao capital flamengo, que a empresa 
açucareira pode ser instalada na colônia. 

e) a Companhia das Índias Ocidentais, em 1634, na luta pela conquista do litoral nordestino, propõe 
a proteção das propriedades brasileiras submetidas à custódia holandesa, porém, em troca, os 
brasileiros não poderiam manter sua liberdade religiosa. 
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05. Quando os Holandeses passaram à ofensiva na sua Guerra dos Oitenta Anos pela independência contra 
a Espanha, no fim do século XVI, foi contra as possessões coloniais portuguesas, mais do que contra 
as espanholas, que os seus ataques mais fortes e mais persistentes se dirigiram. Uma vez que as 
possessões ibéricas estavam espalhadas por todo o mundo, a luta subsequente foi travada em quatro 
continentes e em sete mares e esta luta seiscentista merece muito mais ser chamada a Primeira 
Guerra Mundial do que o holocausto de 1914-1918, a que geralmente se atribui essa honra duvidosa. 
Como é evidente, as baixas provocadas pelo conflito iberoholandês foram em muito menor escala, 
mas a população mundial era muito menor nessa altura e a luta indubitavelmente mundial. 

 

Charles Boxer, O império marítimo português, 1415-1825. Lisboa: Edições 70, s.d., p.115. 
 
Podem-se citar, como episódios centrais dessa “luta seiscentista”, a 
a) conquista espanhola do México, a fundação de Salvador pelos portugueses e a colonização 

holandesa da Indonésia. 
b) invasão holandesa de Pernambuco, a fundação de Nova Amsterdã (futura Nova York) pelos 

holandeses e a perda das Molucas pelos portugueses. 
c) presença holandesa no litoral oriental da África, a fundação de Olinda pelos portugueses e a 

colonização espanhola do Japão. 
d) expulsão dos holandeses da Espanha, a fundação da Colônia do Sacramento pelos portugueses e 

a perda espanhola do controle do Cabo da Boa Esperança. 
e) conquista holandesa de Angola e Guiné, a fundação de Buenos Aires pelos espanhóis e a expulsão 

dos judeus de Portugal. 
 
06. Os primitivos habitantes do Brasil foram vítimas do processo colonizador. O europeu, com visão de 

mundo calcada em preconceitos, menosprezou o indígena e sua cultura. A acreditar nos viajantes e 
missionários, a partir de meados do século XVI, há um decréscimo da população indígena, que se 
agrava nos séculos seguintes. Os fatores que mais contribuíram para o citado decréscimo foram: 
a) a captura e a venda do índio para o trabalho nas minas de prata do Potosí. 
b) as guerras permanentes entre as tribos indígenas e entre índios e brancos. 
c) o canibalismo, o sentido mítico das práticas rituais, o espírito sanguinário, cruel e vingativo dos 

naturais. 
d) as missões jesuíticas do vale amazônico e a exploração do trabalho indígena na extração da 

borracha. 
e) as epidemias introduzidas pelo invasor europeu e a escravidão dos índios. 

 
07. Assinale a opção que caracteriza a economia colonial estruturada como desdobramento da expansão 

mercantil europeia da época moderna. 
a) A descoberta de ouro no final do século XVII aumentou a renda colonial, favorecendo o rompimento 

dos monopólios que regulavam a relação com a metrópole. 
b) O caráter exportador da economia colonial foi lentamente alterado pelo crescimento dos setores 

de subsistência, que disputavam as terras e os escravos disponíveis para a produção. 
c) A lavoura de produtos tropicais e as atividades extrativas foram organizadas para atender aos 

interesses da política mercantilista europeia. 
d) A implantação da empresa agrícola representou o aproveitamento, na América, da experiência 

anterior dos portugueses nas suas colônias orientais. 
e) A produção de abastecimento e o comércio interno foram os principais mecanismos de acumulação 

da economia colonial. 
 
08. A expansão da colonização portuguesa na América, a partir da segunda metade do século XVII, foi 

marcada por um conjunto de medidas, dentre as quais podemos citar: 
a) o esforço para ampliar o comércio colonial, suprimindo-se as práticas mercantilistas. 
b) a instalação de missões indígenas nas fronteiras centro-oeste, para garantir a posse dos territórios 

para Portugal. 
c) o bandeirismo paulista que, por vezes entrou em conflito com as missões jesuíticas e que descobriu 

as áreas mineradoras no interior. 
d) a expansão da lavoura da cana para o interior, incentivada pela alta dos preços no mercado 

internacional. 
e) as alianças políticas e a abertura do comércio colonial aos ingleses, para conter o expansionismo 

espanhol. 


