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QUESTÃO 1- RESOLUÇÃO 
 

Uma característica fundamental do Mercantilismo é a forte intervenção do Estado na economia. O objetivo 
do mercantilismo é o Estado buscar riqueza por meio do acúmulo de recursos econômicos nos cofres reais. 
O acúmulo de riqueza era buscado por diversas formas, que variaram de acordo com os países envolvidos 
e de acordo com a época. O principal objetivo era fortalecer o Estado e a burguesia. 
 
QUESTÃO 2- RESOLUÇÃO 
 

 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.  

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

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

 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; 

 Metalismo: acumulação de metais preciosos (ouro e prata).  
 
QUESTÃO 3- RESOLUÇÃO 
 

A unificação política da Espanha, bem como a de Portugal, não está relacionada ao desenvolvimento do 
mercado e de uma classe burguesa, como na França e na Inglaterra. As monarquias nacionais espanhola 
e portuguesa surgiram da necessidade dos nobres se unirem para expulsar os muçulmanos da península 
ibérica durante a Guerra de Reconquista. Da Guerra de Reconquista contra os mouros, surgem quatro 
reinos cristãos: Castela, Navarra, Aragão e Leão. Logo depois, Castela e Aragão anexam Leão e Navarra. 
Em 1469 os reis de Castela e Aragão se casam. Contudo, restava ainda Granada, um reino muçulmano na 
Ibéria. Em 1492, Castela e Aragão (casados) toma Granada, concluindo o processo de formação da 
monarquia nacional espanhola. 
 

Em Portugal, em 1383 iniciou-se uma disputa pelo trono. Os nobres queriam entregar Portugal à Castela. 
Os burgueses não aceitavam, temendo uma regressão ao feudalismo. O acirramento da tensão levou à 
eclosão da Revolução de Avis, onde a burguesia passou a apoiar D. João, que acabou saindo vitorioso, 
instituindo o Estado Nacional português.  D. João adotou uma série de medidas que beneficiariam a classe 
burguesa, ampliando mercados e facilitando o comércio. Por conseguinte, a arrecadação de impostos 
aumentara significativamente. Foi essa aliança que permitiu a primazia portuguesa na expansão 
ultramarina.  

 

 
 

Bons estudos.  
Cuidem-se! 

Abraços à distância. 
Prof. Rafael Nascimento 


