
 

 

01. A partir da época moderna observa-se, em países da Europa ocidental, um progressivo fortalecimento das 
monarquias nacionais. Descreva as principais características políticas e econômicas desse processo entre os 
séculos XVI e XVII. 

 
02. O século XVII foi marcado por importantes movimentos políticos e econômicos na Europa, bem como no 

âmbito de suas relações com o Ultramar. Na esfera política, podemos assinalar a rebelião da Catalunha 
(iniciada em 1640), as Frondas francesas (1648-1653) e, na Inglaterra, a 

Revolução Gloriosa de 1688. 
No século XVII completou-se o deslocamento do eixo econômico do império ultramarino português, até 
então centrado no Oceano Índico. Identifique duas das principais rotas marítimas desse novo eixo. 

 
03. O casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, em 1469, deu impulso a um processo de 

centralização monárquica e de intolerância religiosa. Caracterize a atuação da coroa espanhola, 
representada pelos reis católicos, na expansão marítima.  

 
04.  

Leia os versos e responda. 
 
A el-Rei Dom Manuel  
 
       Epitáfio 
 
Esta pequena pedra encobre, e encerra 
O grande Rei Manuel, amor do povo; 
Que dilatou seu nome em toda a terra. 
E descobriu ao mundo um mundo novo. 
 
Feliz em paz, sempre feliz na guerra. 
Que nunca a seu intento achou estorvo. 
Governou santamente no Ocidente, 
Donde venceu, e deu leis ao Oriente. 

                         (Pero de Andrade Caminha, Poesias.) 
a) A qual século se refere esta poesia? 
b) Sobre quais regiões do Ocidente reinou D. Manuel? 

 
05. Oxímoros são figuras de retórica “que consistem em reunir palavras aparentemente contraditórias” 

(Dicionário Aurélio), como, por exemplo, inocente culpa. Embora mais comuns em linguagem poética, tais 
figuras são empregadas por historiadores, designando determinados períodos ou eventos; também são 
frequentes na linguagem comum, geralmente com sentido irônico, para nomear fatos, circunstâncias ou 
personagens contraditórios. 
Explique sob um ponto de vista histórico, o sentido das opções presentes nos seguintes oxímoros: 
a) despotismo esclarecido, na história moderna europeia;   
b) república dos coronéis, na história brasileira. 

 
06. Dentro da política mercantilista, o sistema colonial representava uma peça fundamental para o 

enriquecimento das Metrópoles. A partir daí tivemos a exploração colonial que marcou a colonização da 
América e algumas regiões da Ásia e da África. Entretanto, essa colonização não foi igual para todas as 
regiões conquistadas. Formaram-se as colônias de exploração e as colônias de povoamento.  
Quais as diferenças básicas entre esses dois tipos de colônias?  

 
07. Nos dois séculos iniciais da era moderna (XV e XVI), a Itália e a Espanha ocupavam posição de liderança na 

Europa, e a Holanda e a Inglaterra tinham um papel secundário; nos dois séculos seguintes, essas posições 
se inverteram.  
Indique as razões dessa inversão.  
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08.  
ENTRADAS DE OURO E PRATA AMERICANOS NA CASA DE CONTRATAÇÃO DE SEVILHA 

 
(SANTIAGO, Théo A. (org). América colonial. São Paulo: Ícone, 1988.) 

 
Utilizando as informações contidas na tabela, explique a razão do poderio econômico da Espanha de 
meados do século XVI até o início do XVII. 

 
09. Observe a ilustração e responda. 

 

 
A Avareza. Iluminura de um manuscrito do século XV. 

 
a) Qual a atividade econômica criticada? 
b) Qual era a mais importante e maior riqueza da época? 

 
10. Durante a Idade Moderna, pensava-se que todas as riquezas do mundo estavam numa posição estática e 

constante, razão pela qual o comércio era tido como uma atividade em que havia um ganhador e um 
perdedor, sendo o seu resultado equivalente a uma soma zero (+1-1=0).  
Baseando-se nestes princípios, os Estados modernos atuaram no comércio internacional sob a orientação 
de uma política econômica. 
a) Que nome foi dado a esta política econômica? 
b) Quais foram seus principais elementos constitutivos? 

 
GABARITO 
 

01. Na Idade Moderna, o Ocidente europeu foi marcado pela transição do feudalismo para o capitalismo, 
tornando as monarquias centralizadas e soberanas, que passaram a controlar a sociedade de ordens e a 
estimular o dinamismo econômico comercial-colonial. Assim, a estruturação destes estados monárquicos 
absolutistas, ao monopolizar a força e a burocracia, constituiu-se na transformação política predominante 
da época.  
No poder real centravam-se todas as atividades, que incluíam a política econômica mercantilista, através 
do intervencionismo, estimulando a exploração colonial, a comercialização de especiarias provenientes da 
Ásia, enfim, apadrinhando a "Revolução Comercial" com o propósito de enriquecer a burguesia mercantil 
para fortalecer o seu próprio poder.  

 

02. O candidato deverá considerar as rotas comerciais que ligavam Portugal e suas conquistas do Atlântico.  
Como exemplos  temos os circuitos entre a Metrópole e portos da América lusitana -- como Belém, São 
Luiz, Recife, Salvador e Rio de Janeiro onde eram negociados o açúcar e outros produtos coloniais, além de 
mercadorias portuguesas e as reexportações européias. Além destes, havia os circuitos de mercadorias 
entre a Metrópole e as suas conquistas africanas (Luanda e Costa da Mina). O candidato poderá identificar 
ainda os fluxos mercantis que uniam diretamente as conquistas lusas da América e da África, nos quais 
eram negociados escravos, aguardente, tabaco e outros bens. 
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03. Em função do casamento o Estado Nacional da Espanha se consolidará, sendo esta uma pré–condição 
política fundamental para que esse país realizasse suas conquistas ultramarinas, uma vez que tal 
empreendimento requer patrocínio. 

 
04.  

a) Dom Manuel viveu e reinou entre o final do século XV e início do século XVI; seu reinado se estendeu 
de 1495 a 1521. 

b) Dom Manuel reinou sobre Portugal, as ilhas do Atlântico, várias regiões da costa africana e na América 
Portuguesa (Brasil). 

 
05.  

a) O termo despotismo designa uma forma de governo autoritária, exercida por apenas uma pessoa. O 
despotismo não busca critérios racionais para a sua justificação, como por exemplo, a questão de que 
o poder deve representar a vontade geral dos cidadãos. Trata-se de um ‘governo das paixões”, como 
dizia Montesquieu, no qual a figura do monarca, inseparável de seus desejos e inclinações, é 
confundida com o próprio estado; suas ações são respaldadas por uma teoria do direito divino, que 
postula a autoridade indiscutível dessas ações,quaisquer que sejam seus efeitos, pois são delegadas 
pela vontade divina a um representante exclusivo, o próprio monarca e seus descendentes. Por outro 
lado, o qualificativo esclarecido se opõe ao conceito de despotismo, pois refere-se a um movimento 
intelectual surgido no séc. XVIII, conhecido por Iluminismo, Ilustração ou esclarecimento, que 
afirmava que as ações humanas corretas (políticas e éticas) deveriam ser rigorosamente baseadas em 
critérios racionais; a razão, propulsora do conhecimento objetivo, científico, também direcionaria as 
ações na vida prática e no convívio social. Evidentemente, os princípios do despotismo e do 
esclarecimento são contraditório e não poderia, rigorosamente conviver na prática. A historia mostra 
como alguns soberanos, conhecidos como déspotas esclarecidos (Catarina II na Rússia, Frederico II na 
Prússia, José II na Áustria são os mais conhecidos), exerciam, na verdade, um regime monárquico com 
ações respaldadas pela assessoria de filósofos iluministas ou pela incorporação de suas idéias, tendo 
como resultados mais eficiência e racionalidade nas instituições governamentais e na prática 
administrativa, fortalecimento da ciência e da indústria, tolerância religiosa e estímulo ao ensino 
laicizado. 

b) A palavra república deriva do latim res publica, que significa coisa pública. Designa os governos onde o 
representante é eleito pelo povo, seja de forma direta ou indireta, em contraposição aos regimes 
monárquicos onde o governante é determinado por critérios hereditários. Além disso, esse 
representante (ou representantes) deve governa de acordo com interesses comuns, e não com 
interesses particulares ou de grupos. Já o termo coronéis derivou de coronelismo, conceito através do 
qual a historiografia brasileira designa uma espécie de domínio oligárquico característico da Primeira 
República no Brasil, no qual proprietários de terras, comerciantes, industriais e até bacharéis que 
exerciam poder sobre parentes, agregados e moradores próximos, cujo suporte era a grande 
propriedade de terras. Portanto, o sistema coronelista ancorava-se em princípios opostos aos da 
república: governo de pequenos grupos, motivado por interesses particulares e sustentado não pela 
existência necessária de uma coisa pública, mas pela propriedade particular. Sua existência era 
acobertada por um sistema republicano ambíguo, apenas formal, garantido por medidas de cooptação, 
como o chamado voto de cabresto, o nepotismo e o tráfico de interesses, assim como por mecanismos 
de reprodução das estruturas sociais, como os casamentos consanguíneos, a prática do 
apadrinhamento e do compadrio, um sistema educacional seletivo e fechado, além de outros. 

 
06. Colônias de exploração - produção para o mercado externo, relações de trabalho escravistas, estrutura 

fundiária concentrada.  Colônias de povoamento - produção para o mercado interno, relações de trabalho 
livres, estrutura fundiária  

 
07. No início da Idade Moderna (séculos XV e XVI), as cidades italianas, em consequência do monopólio 

comercial nas rotas do Mediterrâneo, constituíram-se em preponderantes centros do Capitalismo 
Comercial. No mesmo período, a Espanha, governada pelos Habsburgos, detinha vastos territórios na 
Europa, na América e na África.  
A mudança das atividades comerciais para o Atlântico determinou a decadência econômica das cidades 
italianas, enquanto as derrotas espanholas da Invencível Armada (1588) e da Guerra dos Trinta Anos 
(1618-1648) ocasionaram a quebra da hegemonia dos Habsburgos.  
Em consequência disso, a Holanda (Países Baixos) e a Inglaterra tornaram-se novas lideranças na Europa. 
Inicialmente, favorecendo a acumulação de capitais, a Holanda calvinista converteu-se num dos mais 
expressivos centros financeiros do século XVII. Depois, a Inglaterra é que se tornou a maior potência 
mundial, graças ao sucesso de sua política mercantilista e às revoluções liberais do século XVII (que 
permitiram a liberdade e a tolerância), bem como aos efeitos das guerras anglo-holandesa (1642-1654) e 
dos Sete Anos (1756-1763), que determinaram a decadência holandesa e francesa.  

 
08. O poderio econômico espanhol foi resultado da prática de acumulação de metais, característica do 

Mercantilismo, em virtude do grande afluxo de prata e ouro da América. 
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09.  
a) O empréstimo de dinheiro com cobrança de juros (usura.. 
b) A mais importante e maior riqueza da época medieval estava associada ao uso e posse da terra. Não 

se tratava só da agricultura, como também da cobrança, sob os mais variados pretextos, sobre a 
circulação de pessoas e mercadorias e os possíveis usos da terra. Entretanto, à época da gravura 
(século XV), já é notável o predomínio das atividades comerciais sobre as demais atividades 
econômicas. As atividades mercantis associam-se à crise do regime feudal. As práticas  mercantilistas 
valorizavam a posse de moedas como fonte de riqueza (metalismo). 

 
10.  

a) Foi o Mercantilismo. 
b) O mercantilismo objetivava, basicamente, o enriquecimento do Estado Absolutista e consequente 

aumento do poder real. 
Para isso valia-se de um forte intervencionismo estatal da economia, visando: 
— O Metalismo (acúmulo de metais preciosos); 
— A Balança Comercial Favorável (exportar mais e importar menos); 
— O Protecionismo (tarifas alfandegárias); 
— Industrialismo (estímulo a produção manufatureira para exportação); 
— Sistema Colonial (monopólio das colônias, exploração colonial). 

 
  
 


