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01. Todo homem de bom juizo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre 

manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação; tanto mais que 
há tantos outros acidentes que diariamente podem ai ocorrer que seria coisa pavorosa àqueles que aí 
navegam querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. 

J. PT. 'Histoire de plusieurs voyages aventureux'. 1600. In: DELUMEAU, J. História do medo no Ocidente: 1300-1800. São Paulo Cia. das 
Letras. 2009 (adaptado). 

 

Esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento de 
a) gosto pela aventura. 
b) fascínio pelo fantástico. 
c) temor do desconhecido. 
d) interesse pela natureza. 
e) purgação dos pecados. 

 
02. Considerando o processo de expansão da Europa moderna a partir dos séculos XV e XVI, pode-se afirmar 

que Portugal e Espanha tiveram um papel predominante. Esse papel, entretanto, dependeu, em larga 
medida, de uma rede composta por interesses 
a) políticos, inerentes à continuidade dos interesses feudais em Portugal; intelectuais, associados ao 

desenvolvimento da imprensa, do hermetismo e da Astrologia no mundo ibérico; econômicos, 
vinculados aos interesses italianos na Espanha, nos quais a presença de Colombo é um exemplo; e 
sociais, vinculados ao poder do clero na Espanha. 

b) políticos, vinculados ao processo de fragmentação política das monarquias absolutas ibéricas; sociais, 
associados ao desenvolvimento de novos setores sociais, como a nobreza; coloniais, decorrentes da 
política da Igreja católica que via os habitantes do Novo Mundo como o homem primitivo criado por 
Deus; e econômicos, presos aos interesses mouros na Espanha. 

c) políticos, vinculados as práticas racistas que envolviam a atuação dos comerciantes ibéricos no 
Oriente; científicos, que viam na expansão a negação das teorias heliocêntricas; econômicos, ligados 
ao processo de aumento do tráfico de negros para a Europa através de alianças com os Países Baixos; 
e religiosos, marcados pela ação ampliada da Inquisição. 

d) políticos, associados ao modelo republicano desenvolvido no Renascimento italiano; religiosos, 
decorrentes da vitória católica nos processos da Reconquista ibérica; econômicos, ligados ao 
movimento geral de desenvolvimento do mercantilismo; e sociais, inerentes a vitória do campo sobre a 
cidade no mundo ibérico. 

e) políticos, vinculados ao fortalecimento da centralização dos estados ibéricos; econômicos, provenientes 
do avanço das atividades comerciais; religiosos, relacionados com a importância do Papado na 
Península Ibérica; e intelectuais, decorrentes dos avanços científicos da Renascença e que viram na 
expansão a realidade de suas teorias sobre Geografia e Astronomia. 

 
03. "Hoje, os aviões nos levam, por exemplo, de São Paulo ou Rio de Janeiro a Lisboa em apenas 9 horas, de 

maneira confortável, de modo que, ao chegarmos ao nosso destino, pouco sentimos o efeito da viagem de 
tantos milhares de quilômetros. Coisa bem diferente passava a tripulação das caravelas que cruzava o 
Atlântico, por mais de 45 dias sem ver terra" 

(José Alves de Freitas Neto e Célio Ricardo Tasinafo. História Geral e do Brasil. HARBRA. p. 231) 
 

Sobre as Grandes Navegações é correto afirmar 
a) A estratégia portuguesa utilizada para chegar ao Oriente foi a circum- navegação da África. Em 1415, 

marinheiros lusos tomaram a cidade de Ceuta, importante entreposto comercial dos árabes, localizada 
no norte do continente africano. 

b) A viagem era penosa, cheia de imprevistos devido aos poucos avanços tecnológicos do período, 
levando à falta de orientação, pois instrumentos como o astrolábio e a bússola só foram descobertos 
por ocasião da Revolução Industrial. 

c) Os reis Fernando e Isabel decidiram financiar o projeto de Colombo para chegar ao Oriente, que 
dominou a rota da circum-navegação da África até o extremo sul deste continente, fundando feitorias 
no litoral africano e atingindo o Cabo da Boa Esperança. 

d) O empreendimento desde o princípio tinha por meta principal encontrar novas terras e alcançou seu 
objetivo com Cristóvão Colombo e Pedro Alvares Cabral ao chegarem à América e ao Brasil 
respectivamente. 

e) A descentralização política, o fortalecimento do sistema feudal, a localização geográfica e os avanços 
tecnológicos foram fatores determinantes para o sucesso destas expedições. 
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04. Sobre as relações entre os reinos ibéricos e a expansão ultramarina, é correto afirmar que a 
a) centralização do poder no reino português só ocorreu após a vitória contra os muçulmanos na guerra 

de Reconquista, o que garantiu o estabelecimento de alianças diplomáticas com os demais reinos 
ibéricos, condição para sanar a crise do feudalismo por meio da expansão ultramarina. 

b) guerra de Reconquista teve papel importante na organização do Estado português, uma vez que 
reforçou o poder do rei como chefe político e militar, garantindo a centralização do poder, requisito 
para mobilizar recursos a fim de bancar a expansão marítima e comercial. 

c) canalização de recursos, organizada pelo Estado português para a expansão ultramarina, só foi 
possível com a preciosa ajuda do capital dos demais reinos da península Ibérica na guerra de 
Reconquista, interessados em expulsar o invasor muçulmano que havia fechado o rentável comércio no 
Mediterrâneo. 

d) expansão marítima e comercial precisou de recursos promovidos pelo reino português, ainda não 
unificado, que usou a guerra de Reconquista para garantir a sua unificação política contra os demais 
reinos ibéricos, que lutavam ao lado dos muçulmanos como forma de impedir o fortalecimento do 
futuro Estado luso. 

e) vitória do reino de Portugal contra os muçulmanos foi garantida pela ajuda militar e financeira do 
Estado espanhol, já unificado, o que permitiu também a expansão marítima e comercial, condição 
essencial para o fim da crise do feudalismo na Europa Ocidental. 

 
05. Um conjunto de forças e motivos econômicos, políticos e culturais impulsionou a expansão comercial e 

marítima europeia a partir do século XV, o que resultou, entre outras coisas, no domínio da África, da Ásia 
e da América. 

(Extraído SILVA, 1996) 
O fato que marcou o início da expansão marítima portuguesa foi o (a) 
a) contorno do Cabo da Boa Esperança em 1488. 
b) conquista de Ceuta em 1415. 
c) chegada em Calicute, Índia, em 1498. 
d) ascensão ao trono português de uma nova dinastia, a de Avis, em 1385. 
e) descobrimento do Brasil em 1500. 

 


