
 

 

Tarefa 13 professor Moa 
 
01. A contestação francesa ao Tratado de Tordesilhas teve no monarca Francisco I o mais veemente 

representante. Em 1540 chegou a dizer que “o sol brilhava tanto para ele como para os outros" e que 
"gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este dividira o mundo...". Declarou 
também que só a ocupação criava o direito, que descobrir um país, isto é, vê-lo ou atravessá-lo, não 
constituía um ato de posse e que considerava como domínio estrangeiro unicamente "os lugares habitados 
e defendidos. São essas as bases da colonização moderna”. 

 
MOUSNIER, Roland. História Geral das Civilizações. Tomo IV Os Séculos XVI e XVII. Tomo IV. 2 Volumes. São Paulo: Diofel, 1958. 

 
A crítica feita por Francisco I ao Tratado de Tordesilhas baseia-se 
a) no uso da força, previsto no Tratado, como forma de efetivar a ocupação das novas terras a serem 

descobertas. 
b) na existência de documento papal, nunca trazido a público, que determinava em testamento a divisão 

do mundo. 
c) no fato de apenas países europeus terem direito às terras, deixando de fora os países árabes do norte 

da África. 
d) na divisão das terras ocidentais entre Portugal e Espanha, sem levar em consideração as demais 

nações europeias. 
e) na possibilidade de qualquer país ocupar novas terras, desde que as ocupasse de fato segundo as 

regras do Tratado. 
 
02. Em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e os outros dos países 

longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã, isto é, pau-brasil. Houve uma vez um ancião 
da tribo que me fez esta pergunta: “Por que vindes vós outros, mairs e perós (franceses e portugueses), 
buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra?” 

 

LÉRY, J. Viagem à Terra do Brasil. In: FERNANDES, F. Mudanças Sociais no Brasil. São Paulo: Difel, 1974. 
 

O viajante francês Jean de Léry (1534-1611) reproduz um diálogo travado, em 1557, com um ancião 
tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido 
a) do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais. 
b) da preocupação com a preservação dos recursos ambientais. 
c) do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil. 
d) da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas. 
e) da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno. 

 
03. A ocasião fez o ladrão: Francis Drake travava sua guerra de pirataria contra a Espanha papista quando 

roubou as tropas de mulas que levavam o ouro do Peru para o Panamá. Graças à cumplicidade da rainha 
Elizabeth I, ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru antes de regressar pelo Oceano Pacífico, e 
depois pelo Índico. Ora, em Ternate ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com os portugueses; 
assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. 

 

FERRO, M. História das colonizações. Das colonizações às independências. Séculos XIII a XX. São Paulo: Cia. das Letras, 1996. 
 
A tática adotada pela Inglaterra do século XVI, conforme citada no texto, foi o meio encontrado para 
a) restabelecer o crescimento da economia mercantil. 
b) conquistar as riquezas dos territórios americanos. 
c) legalizar a ocupação de possessões ibéricas. 
d) ganhar a adesão das potências europeias. 
e) fortalecer as rotas do comércio marítimo. 

 
04. Durante a expansão marítimo-comercial européia, navegar foi preciso e muitos se aventuraram movidos 

por todo tipo de interesse, inclusive a pirataria, atividade que remonta à Antigüidade mas que contribuiu 
para o intenso fluxo de navegação nessa época. Pode-se considerar conseqüência da pirataria dessa fase 
histórica 
a) a construção de fortalezas ao longo do litoral Atlântico, no continente americano, uma vez que partiam 

dos piratas as principais ameaças aos povoamentos emergentes.  
b) o estabelecimento do chamado comércio triangular, uma vez que o transporte de mercadorias feito no 

mar do Caribe era executado essencialmente por embarcações piratas, sem bandeira identificando a 
procedência.  
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c) o uso recorrente da carta de corso, pela qual alguns reinos concediam autorização oficial aos piratas 
também chamados de corsários para atacarem determinados inimigos.  

d) a busca, pelos navegantes europeus, de rotas comerciais alternativas para a África, a América e a Ásia, 
uma vez que os piratas ingleses impediam a navegação de cabotagem e o tráfico negreiro. 

e) reconhecimento do período entre o século XIV e meados do século XV como ?a era de ouro? da 
pirataria, devido ao apogeu da exploração de metais preciosos nas Américas e os freqüentes saques 
ocorridos. 

 
05. No século XVII os confrontos entre católicos e protestantes incendiaram a Europa. Na França, Luís XIV 

perseguia os huguenotes, que se recusavam a abandonar sua crença. Em 1685, Luís XIV obrigou mais de 
200.000 huguenotes a deixar a França. 

(Laurence Taylor. O Cotidiano Europeu no Século XVII)  
 
Relacione os acontecimentos acima e seu contexto, à colonização da América. 

 


