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MOMENTO DÉJÀ VU



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- A Revolução de Avis concluiu o
processo de formação territorial de Portugal ao
colocar fim às ambições de Castela pelas terras
portuguesas. Na história de Portugal, outro
acontecimento é muito marcante no que toca à
formação territorial do país. Que acontecimento é
esse?

a) Guerras de Reconquista.
b) União Ibérica.
c) Assinatura do Tratado de Tordesilhas.
d) Descobrimento do Brasil.
e) Independência do Brasil.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

LETRA “A”.

As Guerras de Reconquista são um 
acontecimento histórico que se mistura na 

história tanto de Portugal quanto da Espanha. 
Iniciou-se no século VIII, logo após a região ter 
sido invadida pelos mouros (muçulmanos do 

norte da África). Aos poucos, os reinos cristãos 
foram recuperando os territórios que haviam 

sido invadidos pelos muçulmanos. No caso de 
Portugal, a formação territorial do país deu-se 
quando os mouros foram expulsos de Algarve 

no século XIII.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Os Estados Nacionais Português e Espanhol só
se consolidaram efetivamente a partir do século XV. A
formação desses dois Estados, que se localizam na
Península Ibérica, está relacionada diretamente:

a) à aliança com holandeses, que venderam os seus domínios
para ambos os Estados.
b) à expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica.
c) ao acordo com o califado de Córdoba, que cedeu territórios
para a criação desses Estados.
d) ao acordo com o Império Romano, que até então dominava a
região.
e) à Reforma Protestante, que mudou completamente os
hábitos religiosos da Península Ibérica.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:
Letra “B”.

Espanha e Portugal só se formaram a 
partir da luta contra os muçulmanos, que 

haviam ocupado praticamente toda a 
Península Ibérica durante sua expansão 
no período medieval. A formação desses 

dois Estados caracterizou-se também pela 
forte presença da religião católica na 

região, fato que deu a alcunha de “reis 
católicos” aos monarcas ibéricos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- A formação do Estado espanhol – constituído da
aliança entre a monarquia, a nobreza fundiária e a Igreja
Católica – implicou uma estrutura fundiária patrimonial com
uma sociedade hierárquica e nobiliárquica. Sobre o tema,
é correto afirmar que:

A) a fragilidade da burguesia das cidades comerciais espanholas
foi superada com a formação do Estado.
B) o Estado Nacional espanhol, ao se constituir, deixou de lado os
valores aristocráticos.
C) o setor religioso não teve importância na formação do Estado
Nacional espanhol.
D) a monarquia espanhola católica foi o resultado de uma aliança
marcada pelo predomínio de valores aristocráticos.
E) a nobreza fundiária estava desinteressada na constituição da
monarquia espanhola.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra “D”.

a monarquia espanhola católica foi o 
resultado de uma aliança marcada pelo 

predomínio de valores aristocráticos.



DUAS FACES DA MESMA MOEDA



MERCANTILISMO E ABSOLUTISMO



MERCANTILISMO- FUNCIONAMENTO



CONCEITO: As monarquias absolutistas 
europeias adotaram um conjunto de ideias e 

práticas econômicas, chamadas mercantilismo.

Principais 
características 

Metalismo

Balança 
comercial 
favorável

Protecionismo

Exclusivismo 
colonial 
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MERCANTILISMO: conceito e características



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO MERCANTILISMO

Controle estatal da economia – os reis com o apoio da burguesia mercantil

foram assumindo o controle da economia nacional, visando fortalecer ainda mais o

poder central e obter os recursos necessários para expandir o comércio.

Metalismo: acumulação de metais preciosos (ouro e prata).

Balança comercial favorável – consistia na ideia de que a riqueza de uma

nação estava associada à sua capacidade de exportar mais do que importar.

Protecionismo – era realizado através de barreiras alfandegárias, com o

aumento das tarifas, que elevava os preços dos produtos importados, e também

através da proibição de se exportar matérias-primas que favorecessem o

crescimento industrial do país concorrente;

Monopólio comercial – controladores da economia, os governos interessados

numa rápida acumulação de capital, estabeleceram monopólio (controle) sobre as

atividades mercantis e manufatureiras, tanto na metrópole como nas colônias.

Exclusivo colonial (pacto colonial) – colônias deviam comerciar

exclusivamente com suas metrópoles.

https://www.todamateria.com.br/protecionismo/
https://www.todamateria.com.br/monopolio/


BALANÇA COMERCIAL FAVORÁVEL



EXCLUSIVO COLONIAL (PACTO COLONIAL)



O MERCANTILISMO VARIOU NO TEMPO E NO ESPAÇO



EM SÍNTESE

Sugestão de 
leitura: 

Páginas 140 e 
141.



EM SÍNTESE



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Com base
no esquema, explique as
principais características
do mercantilismo.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Controle estatal da economia – os reis com o apoio da burguesia mercantil
foram assumindo o controle da economia nacional, visando fortalecer ainda mais o
poder central e obter os recursos necessários para expandir o comércio.

Metalismo: acumulação de metais preciosos (ouro e prata).

Balança comercial favorável – consistia na ideia de que a riqueza de uma
nação estava associada à sua capacidade de exportar mais do que importar.

Protecionismo – era realizado através de barreiras alfandegárias, com o
aumento das tarifas, que elevava os preços dos produtos importados, e também
através da proibição de se exportar matérias-primas que favorecessem o
crescimento industrial do país concorrente;

Monopólio comercial – controladores da economia, os governos interessados
numa rápida acumulação de capital, estabeleceram monopólio (controle) sobre as
atividades mercantis e manufatureiras, tanto na metrópole como nas colônias.

Exclusivo colonial (pacto colonial) – colônias deviam comerciar
exclusivamente com suas metrópoles.

https://www.todamateria.com.br/protecionismo/
https://www.todamateria.com.br/monopolio/


MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Podemos afirmar que o
mercantilismo foi uma prática
econômica utilizada de forma
homogênea nos Estados
Absolutistas da Europa Moderna?
Justifique.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Não, porque apesar de ser uma política 
econômica predominante nos Estados 

Absolutistas europeus, cada país teve suas 
próprias características e especificidades. Na 

Espanha, por exemplo, predominou o 
metalismo ; na França, o protecionismo; na 
Inglaterra, o protecionismo e o incentivo ao 

comércio exterior.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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