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Exercícios: Expansão Marítima e comercial 
 

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. (G1 - ifba 2018)   

Vimioso que, ao saber que os indianos exigiam ouro e 

 
FONTANA, Josep. Introdução ao estudo da História Geral. São Paulo; EDUSC, 2000, p. 157. 

 

Acerca dessa afirmação feita pelo Conde de Vimioso, podemos interpretar sobre o contexto da 

Expansão Marítima Europeia que: 

a) Ao falar que foram os indianos que descobriram os europeus, o Conde de Vimioso queria dizer 

que, ao descobrir uma rota para as Índias, esperava-se que Portugal economizasse recursos, 

evitando todos os transtornos fiscais por passar em terras estrangeiras em busca de mercadorias. 

portuguesa.    

b) A Expansão Marítima Europeia se deu num contexto mais amplo de crescente mercantilização de 

produtos entre Ásia, Europa e África e, nesse momento, os Europeus ainda cumpriam o papel de 

revendedores de produtos comprados pela Europa. Depois da expropriação da prata e ouro das 

Américas, os europeus se fecharam economicamente e conseguiram recursos para dominarem o 

comércio mundial de mercadorias.    

c) A Expansão Marítima Europeia se deu num contexto mais amplo de crescente mercantilização de 

produtos entre Ásia, Europa e África e, nesse momento, os Europeus ainda cumpriam o papel de 

revendedores de produtos comprados pela Europa. Depois da expropriação da prata e ouro das 

Américas, os europeus se fecharam economicamente e conseguiram recursos para dominarem o 

comércio mundial de mercadorias.    

d) Revela o subdesenvolvimento do capitalismo europeu, que dependia de empréstimos de ouro e 

prata para realizar o comércio com outros territórios. A prata e o ouro americanos já eram de 

conhecimento dos Indianos, possuidores de maiores saberes de navegação e comércio que os 

portugueses, devido a sua relação com os povos muçulmanos, que, nesse período, haviam 

dominado muitos territórios, incluindo algumas terras da Península Ibérica.     

e) O metalismo como concepção econômica fez de Portugal, Espanha e outros Reinos detentores 

de colônias pioneiros na industrialização.     
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2. (Espcex (Aman) 2018)   

No início do século XIV, a China era a maior potência mundial e empenhava-se intensamente na 

expansão marítima e comercial, chegando à Índia, quase um século antes de Cabral. Os chineses 

estiveram no sul da África Oriental e no Mar Vermelho, enquanto os portugueses mal iniciavam sua 

exploração na costa norte da África. Entretanto, antes de 1440, a expansão marítima chinesa estagnou.  

Aponte, dentre as opções abaixo, aquela que apresenta a causa para o sucesso da exploração marítima 

portuguesa.  

a) O fato de os portugueses não terem desenvolvido tecnologias relacionadas à navegação 

ultramarina não afetou suas ações exploratórias.    

b) Em Portugal, a centralização monárquica só ocorreria no final do Século XIII, sendo este fato de 

pouca influência no processo exploratório dos portugueses além-mar.    

c) As finanças portuguesas não estavam estabilizadas e dificultaram os investimentos necessários 

para os projetos relacionados às navegações, o que fez com que D. Henrique procurasse 

financiamento público com os soberanos espanhóis.    

d) Portugal, apesar da guerra de emancipação política com a Espanha, manteve a busca por 

conhecimento para a consecução das grandes navegações.    

e) Em Portugal, as explorações foram conduzidas com recursos de empresas comerciais privadas e 

apoio governamental.    

  

Leia o texto para responder a questão. 

As primeiras expedições na costa africana a partir da ocupação de Ceuta em 1415, ainda na terra de 

povos berberes, foram registrando a geografia, as condições de navegação e de ancoragem. Nas 

paradas, os portugueses negociavam com as populações locais e sequestravam pessoas que chegavam 

às praias, levando-as para os navios para serem vendidas como escravas. Tal ato era justificado pelo 

fato de esses povos serem infiéis, seguidores das leis de Maomé, considerados inimigos, e portanto 

podiam ser escravizados, pois acreditavam ser justo guerrear com eles. Mais ao sul, além do rio 

Senegal, os povos encontrados não eram islamizados, portanto não eram inimigos, mas eram pagãos, 

ignorantes das leis de Deus, e no entender dos portugueses da época também podiam ser 

escravizados, pois ao se converterem ao cristianismo teriam uma chance de salvar suas almas na vida 

além desta. 
Marina de Mello e Souza. África e Brasil africano, 2007. 

 

3. (Unesp 2018)   

O texto caracteriza  

a) o mercado atlântico de africanos escravizados em seu período de maior intensidade e o controle 

do tráfico pelas Companhias de Comércio.    

b) o avanço gradual da presença europeia na África e a conformação de um modelo de exploração 

da natureza e do trabalho.    

c) as estratégias da colonização europeia e a sua busca por uma exploração sustentável do 

continente africano.    

d) o caráter laico do Estado português e as suas ações diplomáticas junto aos reinos e às sociedades 

organizadas da África.    

e) o pioneirismo português na expansão marítima e a concentração de sua atividade exploradora nas 

áreas centrais do continente africano.    
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4. (Upf 2016)  

Luís Vaz de Camões, um dos maiores nomes do Renascimento Cultural português, imortalizou, em sua 

principal obra, a viagem de Vasco da Gama às Índias. 

Oceano navegavam, 

As inquietas ondas apartando; 

Os ventos brandamente respiravam, 

Das naus as velas côncavas inchando; 

Da branca escuma os mares se mostravam 

Cobertos, onde as proas vão cortando 

As marítimas águas consagradas, 

Que do gado de Próteo são cor  
CAMÕES. Os Lusíadas. Verso 19. 

 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente elementos relativos à participação de Portugal na 

expansão marítima europeia nos séculos XV e XVI.  

a) O total apoio da Igreja Católica, desde a aclamação do primeiro rei português, visando à expansão 

econômica e religiosa que a expansão marítima iria concretizar.    

b) Para o grupo mercantil, a expansão marítima era comercial e aumentava os negócios, superando 

a crise do século XV; para o Estado, trazia maiores rendas; para a nobreza, trazia cargos e pensões; 

e, para a Igreja Católica, representava maior cristianização dos "povos bárbaros".    

c) O pioneirismo português se deveu mais ao atraso dos seus rivais, envolvidos em disputas 

dinásticas, do que a fatores próprios do processo histórico, econômico, político e social de 

Portugal.    

d) A expansão marítima, embora contasse com o apoio entusiasmado do grupo mercantil, recebeu 

o combate dos proprietários agrícolas, para quem os dispêndios com o comércio eram 

perdulários.    

e) A burguesia, ao liderar a arraia-miúda na Revolução de Avis, conseguiu manter a independência 

de Portugal, centralizou o poder e impôs ao Estado o seu interesse específico na expansão.    

 

5. (Fgvrj 2016)  

A partir do século XV, com o périplo africano, a exploração do litoral da África permitiu que os 

portugueses estabelecessem feitorias e intensificassem suas atividades mercantis.  

A respeito das atividades comerciais que se desenvolviam no continente africano a partir do século XV, 

assinale a afirmação correta.  

a) As rotas internas da África só se articularam ao circuito mercantil do Mediterrâneo com a expansão 

marítima e com a transposição do Cabo das Tormentas.    

b) As rotas saarianas haviam sido intensificadas com a expansão islâmica e articularam-se ao processo 

de expansão comercial que envolveu também as rotas asiáticas de especiarias.    

c) As rotas africanas do Saara foram interrompidas com o périplo português, que ampliou e acelerou 

o escoamento dos produtos do interior do continente.    

d) O comércio interno do continente africano baseava-se no tráfico de escravos e no escravismo, 

sistema de exploração e venda de seres humanos, criado na África.    

e) As atividades mercantis africanas dependiam do trânsito de mercadorias de luxo vindas da Ásia, 

dado que o continente africano não produzia esse tipo de mercadoria.    
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

Somente a alternativa [A] está correta. O texto deixa claro que os indianos é que se beneficiaram com as 

Grandes Navegações ao exigirem metais preciosos em troca de seus produtos. Daí que Vasco das Gama 

  

 

2. e 

Alguns fatores explicam o pioneirismo e o sucesso das navegações portuguesas na transição entre a Idade 

Média e a Idade Moderna. Dentre esses fatores podemos citar a aliança entre a Monarquia recém 

instaurada e a burguesia marítima portuguesa. Tal aliança apoiou e financiou o projeto de expansão 

marítima em Portugal.   

 

3. b 

O texto faz dois destaques: (1) o início e a ampliação da relação entre o branco europeu e o negro africano 

e (2) as consequências para os africanos desse contato, em especial o desrespeito à liberdade religiosa e 

a prática do escravismo comercial.   

 

4. b 

A questão remete às Grandes Navegações que ocorreram no século XV, sendo Portugal o pioneiro neste 

processo histórico. Ocorreu uma aliança entre rei e burguesia em Portugal durante a dinastia de Avis. Em 

1415 começaram as Grandes Navegações com a tomada de Ceuta, no norte da África. A expansão 

marítima comercial se deu a partir de vários interesses de distintos grupos sociais. O objetivo deste 

empreendimento era a busca de metais preciosos e um caminho alternativo para chegar até as Índias. 

Para o rei representava mais recursos para o Estado Nacional. Para a burguesia, comércio e lucro. Para a 

nobreza, terras, rendas e pensões. Para a Igreja, expandir a fé católica.   

 

5. b 

Parte das rotas comerciais africanas se ampliou devido aos comerciantes muçulmanos e, assim, a África 

integrou-se à expansão comercial que ocorreu no mundo entre os séculos XV e XVI.   


