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SEMANA 1 
 

01. Decididamente contra a aristocracia, procurando manter o clero dentro dos limites 

convenientes aos seus desígnios, a monarquia necessitava, entretanto, do apoio de 
alguém. Proporcionou-lho o Terceiro Estado, e isto desde a fundação da dinastia de Avis, 
quando d. João I fora elevado ao trono por “movimento caracteristicamente urbano e 

popular”, segundo nota Jaime Cortesão. 
 

HOLANDA, Sérgio B. O descobrimento do Brasil. In _____ (org.) História Geral da Civilização Brasileira.  

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil (Tomo 1, Vol. 1), 2019, p. 28.    

 

Aludido pelo texto, o movimento que resultou tanto na ascensão de dom João I como rei 
quanto em uma profunda mudança dos quadros institucionais de Portugal é conhecido 

como 
 

a) Revolução do Porto 
b) Revolução de Avis 
c) Revolução dos Cravos 

d) Restauração Portuguesa 
e) Guerras de Reconquista 

 
02. (FUVEST) Deve-se notar que a ênfase dada à faceta cruzadística da expansão portuguesa 

não implica, de modo algum, que os interesses comerciais estivessem dela ausentes – 
como tampouco o haviam estado das cruzadas do Levante, em boa parte manejadas e 
financiadas pela burguesia das repúblicas marítimas da Itália. Tão mesclados andavam os 

desejos de dilatar o território cristão com as aspirações por lucro mercantil que, na sua 
oração de obediência ao pontífice romano, D. João II não hesitava em mencionar entre os 

serviços prestados por Portugal à cristandade o trato do ouro da Mina, “comércio tão 
santo, tão seguro e tão ativo” que o nome do Salvador, “nunca antes nem de ouvir dizer 
conhecido”, ressoava agora nas plagas africanas.  

 
Luiz Felipe Thomaz, “D. Manuel, a Índia e o Brasil”.  

Revista de História (USP), 161, 2º Semestre de 2009, p.16-17. Adaptado. 

 

Com base na afirmação do autor, pode-se dizer que a expansão portuguesa dos séculos 
XV e XVI foi um empreendimento 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
a) puramente religioso, bem diferente das cruzadas dos séculos anteriores, já que essas 

eram, na realidade, grandes empresas comerciais financiadas pela burguesia italiana. 
b) ao mesmo tempo religioso e comercial, já que era comum, à época, a concepção de 

que a expansão da cristandade servia à expansão econômica e vice-versa. 
c) por meio do qual os desejos por expansão territorial portuguesa, dilatação da fé cristã 
e conquista de novos mercados para a economia europeia mostrar-se-iam incompatíveis. 

d) militar, assim como as cruzadas dos séculos anteriores, e no qual objetivos 
econômicos e religiosos surgiriam como complemento apenas ocasional. 

e) que visava, exclusivamente, lucrar com o comércio intercontinental, a despeito de, 
oficialmente, autoridades políticas e religiosas afirmarem que seu único objetivo era a 
expansão da fé cristã. 
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03. (FMJ) O século XV marca a expansão dos países europeus sobre regiões dos continentes 

africano, asiático e americano até então desconhecidas dos europeus. A respeito desse 

processo, pode-se afirmar que 

a) o pioneirismo português na expansão marítimo-comercial deveu-se, sobretudo, à 

precoce unificação do Estado e ao apoio da burguesia lusitana a esse projeto. 
b) os sacerdotes da Igreja Católica tinham o poder, confirmado pelo monarca de cada 

país, de impedir a escravização dos nativos convertidos. 
c) o principal objetivo das navegações era acomodar o excedente populacional de uma 
Europa com dificuldades de atender às necessidades básicas da população. 

d) o sistema implantado nas colônias foi baseado na pequena propriedade e no trabalho 
livre para atender aos objetivos mercantilistas das nações em expansão. 

e) África e América funcionavam como fornecedoras de mão-de-obra escrava, enquanto a 
Ásia abastecia o mercado europeu com seus produtos manufaturados. 

 

04. Quando do início da expansão marítima europeia, a primeira conquista realizada pelos 
portugueses foi o(a) 

 
a) América, descoberta no final do século XV; 
b) cabo das Tormentas, na década de 1480; 

c) cidade de Veneza, na península itálica;  
d) cabo de Santo Agostinho, no litoral nordestino;  

e) cidade de Ceuta, à época dominada pelos mouros;  
 

05. Livro 1, Módulo B01, Seção Exercício Complementares, Questão 4, p. 324. 

 

  (UEL/PR) Tocadas em 1500 pelos homens de Pedro Álvares Cabral , as terras que hoje 
são brasileiras foram desde então oficialmente incorporadas à coroa portuguesa . Se 

haviam sido frequentadas antes, como sugere o Esmeraldo de Situ Orbis, e defendem 
alguns historiadores portugueses , disso não ficou maior registro , e não há , pois, como 
fugir da data consagrada e recentemente celebrada – para o bem e para o mal – por 

brasileiros e portugueses. Descoberto oficialmente, pois, em 1500, sob o pontificado de 
Alexandre VI Bórgia, não se pode dizer, a rigor, que existisse, então, nem Brasil nem 

brasileiros. Váriossão os sentidos dessa nãoexistência.  

(Adaptado de: SOUZA, L. M. O nome do Brasil. Revista de História. São Paulo, 2001. n.145. p.61-86. 
Disponível em: <http://revhistoria. usp.br/images/stories/revistas/145/RH-145_-

_Laura_de_Mello_e_Souza.pdf>. Acesso em: 7 jun. 2013.)  

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, responda aos itens a seguir.  

a)  Cite e explique 2 fatores que possibilitaram o pioneirismo do Estado português nas 
Grandes Navegações.  

b)  Explique o que a historiadora e autora desse texto, Laura de Mello e Souza, quer dizer 
com a seguinte passagem: “não se pode dizer, a rigor, que existisse, então, nem Brasil 
nem brasileiros.”.  

 

 

06. (Mackenzie) “(...) neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! Primeiramente 
dum monte, mui alto e redondo; e doutras serras mais baixas ao sul dele; e de terra chã, 
com grandes arvoredos: ao monte alto o capitão pôs o nome – o Monte Pascoal, e à terra 

– a Terra de Vera Cruz.” 
 

CAMINHA, Pero Vaz de. “Carta. In: Freitas a el -rei D. Manuel”.In FREITAS, Gustavo de. 900 textos e 

documentos de história. Lisboa: Plátano, 1986. V. II, p. 99-100. 

 



O texto acima é parte da carta do escrivão, Pero Vaz de Caminha, tripulante a bordo da 
armada de Pedro Álvares Cabral, ao rei português D. Manuel, narrando o descobrimento 
do Brasil. Essa expedição marítima pode ser entendida no contexto socioeconômico da 

época, como uma 
 

a) Tentativa de obtenção de novas terras, no continente europeu, para ceder aos nobres 
portugueses, empobrecidos pelo declínio do feudalismo, verificado durante todo o 

século XIV.  
b) Consolidação do poder da Igreja junto às Monarquias ibéricas, interessada tanto em 

reprimir o avanço muçulmano no Mediterrâneo, quanto em cristianizar os indígenas no 

Novo Continente.  
c) Busca por ouro e prata no litoral americano, para suprir a escassez de metais 

preciosos na Europa, o que prejudicava a continuidade do comércio com o Oriente. 
d) Conquista do litoral brasileiro e sua ocupação, garantindo que a coroa portuguesa 

tomasse posse dos territórios a ela concedidos, pelo Tratado de Tordesilhas, em 1494.  

e) Tomada oficial das terras garantidas a Portugal, pelo acordo de Tordesilhas, e o 
controle exclusivo português da rota atlântica, dando-lhes acesso ao lucrativo 

comércio de especiarias.  
 

07. (UPF) Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, ao escrever ao rei 

de Portugal D. Manuel, em 1º de maio de 1500, relatando o descobrimento do Brasil, 
afirmou:"Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, 

não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos parecia muito longa. Nela, até 
agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou 
ferro, nem lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e 

temperados, como os dentre Douro e Minho, porque neste tempo de agora assim os 
achávamos como os de lá. As águas são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa 

que, querendo-a aproveitar, dar-se - á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o 
melhor fruto, que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E esta deve 
ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar." 

 
As informações do texto apresentado permitem afirmar: 

 
a) As referencias ao clima, às águas, ao solo, à natureza e às possibilidades de 

evangelização confirmam a certeza do cronista de que as terras eram habitadas por 

um povo culturalmente inferior.  
b) As atitudes amistosas dos nativos da América para com os portugueses, a inocência 

de sua nudez e o meio ambiente descrito pelo cronista confirmavam a localização do 
paraíso terrestre.  

c) A possibilidade de os nativos serem salvos espiritualmente apresentava-se para o 

cronista como o principal investimento para os portugueses e estava inserida na 
mentalidade que proporcionou a expansão europeia.  

d) As terras avistadas despertaram o entusiasmo do cronista pela extensão e pelas 
possibilidades que ofereciam quanto à existência de metais preciosos. 

e) Aos olhos do cronista da frota de Cabral, as terras descobertas seriam um mercado 
promissor, proporcionando altos lucros ao comércio português.  

 

 


