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Mercantilismo 

 

Exercícios 

 

1. (ENEM-2007) A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de 

pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas e(ou) negras 

e amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento, no 

século XV, do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses, 

descobrimento esse que abriu o caminho às relações mercantilistas com a África, ao tráfico 

negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização do continente africano e de seus povos.  

(K. Munanga. Algumas considerações sobre a diversidade e a identidade negra no Brasil.  

In: Diversidade na educação: reflexões e experiências. Brasília: SEMTEC/MEC, 2003, p. 37.) 

Com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que  

a) a colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse 

continente.  

b) a existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse 

continente.  

c) o surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil.  

d) a exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia do início da Idade 

Moderna.  

e) a colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a 

Europa. 

 

 

2. Leia o texto abaixo sobre práticas protecionistas recentes: 

“(...) Tanto o Brasil quanto os EUA adotaram medidas protecionistas nos últimos cinco anos. 

As duas principais razões foram a crise econômica internacional e a concorrência da China. 

Do lado americano, o principal instrumento foi a concessão de subsídios. Já o Brasil fez uso 

de tarifas de importação, defesa comercial e requisitos de conteúdo local.” 

(BONOMO, Diego. Protecionismo brasileiro e americano.  

Folha de S. Paulo, 10 de outubro de 2012, p. 3.) 

Assinale a alternativa correta que identifica as diferenças de contexto histórico e econômico 

em que a prática do protecionismo foi adotada no período atual e no período da Idade 

Moderna europeia (século XV-XVIII): 

a) No período moderno, o protecionismo era parte integrante do renascimento comercial, 

caracterizado por intervencionismo estatal, balança comercial favorável e imperialismo; no 

período atual, o protecionismo é alvo de contestações em nome da liberdade de mercado, 

num contexto de capitalismo financeiro neoliberal. 

b) No período moderno, o protecionismo era parte integrante do iluminismo, caracterizado por 

políticas fisiocráticas, subsídios estatais à agricultura e à manufatura, pacto colonial e 

metalismo; no período atual, o protecionismo é alvo de ações antidumping por parte de 

países em desenvolvimento, num contexto de capitalismo financeiro globalizado.  
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c) No período moderno, o protecionismo era parte integrante do mercantilismo, caracterizado 

por intervencionismo estatal, metalismo, balança comercial favorável e colonialismo; no 

período atual, o protecionismo é alvo de contestações em nome da liberdade de mercado, 

num contexto de capitalismo financeiro globalizado.  

d) No período moderno, o protecionismo era parte integrante do mercantilismo, caracterizado 

por imperialismo, padrão-ouro e intervencionismo estatal; no período atual, o protecionismo 

é alvo de contestações de países desenvolvidos em nome da liberdade de mercado, num 

contexto de capitalismo financeiro monopolista.  

e) No período moderno, o protecionismo era parte integrante do liberalismo, caracterizado por 

fisiocracia, metalismo, incentivo à maquinofatura e pacto colonial; no período atual, o 

protecionismo é alvo de ações antitruste em nome da liberdade de mercado, num contexto 

de capitalismo financeiro globalizado. 
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Gabarito 

 

1. D 

Durante a Antiguidade e a Idade Média, os povos da Europa já possuíam contato com a região 

norte da África. No entanto, a exploração do continente e o contato com a região central e com 

o sul ocorre apenas com as explorações da era moderna.  

 

2. C 

A prática do mercantilismo esteve ligada à política absolutista e à colonização, logo, defendia 

grandes intervenções do Estado na economia. Assim, o mercantilismo apresenta exatamente as 

características apresentadas pelo item C. Atualmente, o protecionismo é criticado justamente 

pelas correntes liberais, que defendem menor intervenção do Estado e o livre comércio. 


