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MOMENTO DÉJÀ VU



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

práticas econômicas, chamadas mercantilismo.
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MERCANTILISMO: conceito e características



BALANÇA COMERCIAL FAVORÁVEL



EXCLUSIVO COLONIAL (PACTO COLONIAL)



O MERCANTILISMO VARIOU NO TEMPO E NO ESPAÇO



DIFERENÇAS ENTRE AS PRÁTICAS MERCANTILISTAS



O COLBERTISMO, POR EXEMPLO. (FRANÇA)

Jean-Baptiste Colbert

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Colbert


EM SÍNTESE

Sugestão de 
leitura: 

Páginas 140 e 
141.



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.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- 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.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra “C”.

intervencionismo estatal nas atividades 
comerciais lucrativas que proibiu a 
concessão de monopólios a grupos 

privados.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4 - 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.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra “E”.

O exclusivo colonial era a forma que as
metrópoles desenvolveram de impedir que
os seus domínios de exploração pudessem
sofrer investidas comerciais de outras
nações. Essa prática assegurava a política
do protecionismo econômico.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- Observe a
imagem. O metalismo
marcou profundamente o
mercantilismo. Explique o
que era o mercantilismo.

Fonte: https://www.estudopratico.com.br/caracteristicas-do-
mercantilismo/

https://www.estudopratico.com.br/caracteristicas-do-mercantilismo/


RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

O metalismo consistia na principal forma de 
se medir a riqueza de uma nação 
mercantilista. Isso porque metais 

preciosos, como ouro e prata, eram a 
garantia real dessa riqueza. Não é como 

hoje em dia que a riqueza de uma nação é 
avaliada de acordo com o que ela produz 
internamente em suas indústrias e com o 

modo como essa produção circula fora dela 
no resto do mundo.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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