
HISTÓRIA 

01. O processo de expansão marítima pode ser entendido como uma saída para a crise do século 
XIV. São características da crise do século XIV, exceto:
a) Revolta dos Camponeses;
b) Mudanças climáticas;
c) Peste Negra;
d) Ausência de metais preciosos;
e) Surgimento do Luteranismo.

02. Portugal foi  pioneiro no processo de expansão marítima e comercial,  em 1415 conquitava 
Ceuta, no norte da África. O Pioneirismo português tem como uma de suas causas:
a) Péssima localização geográfica;
b) Ausência de uma burguesia no poder;
c) A existencia da Escola de Sagres;
d) A dificuldade de conseguir madeira;
e) A tardia centralização monárquica do país.

03.  Entre 1415, conquista de Ceuta e, 1488, descoberta do Cabo das Tormentas, Portugal foi 
ocupando o litoral atlântico da África. Nessas áreas foi fundando feitorias para guardar as riquezas 
retiradas da região. as principais riquezas retiradas da África por Portugal nesses anos foram:
a) Ouro – Cobre – Diamantes;
b) Ouro – Açúcar – Café;
c) Especiarias – Marfim – Silício;
d) Especiarias – Escravos – Marfim;
e) Prata – Ouro – Diamantes.

04.  O período pré colonial foi caracterizado pelo descaso de Portugal para com o Brasil. Esse 
descaso pode ser justificado pelos seguintes fatores:
a) Presença de metais preciosos no Brasil – Declinio do comércio com o Oriente;
b) O canibalismo dos índios brasileiros – A riqueza do comércio com o Oriente;
c) A riqueza do comércio com o Oriente – Ausência de metais preciosos no Brasil;
d) O péssimo clima do território brasileiro – Ausência de metais preciosos no Brasil;
e) A abundancia de pau-brasil no território – Presença de franceses no Brasil.

05. O Governo Geral foi criado por Portugal com o objetivo de:
a) Descentralizar a administração colonial;
b) Acabar com as capitanias hereditárias;
c) Reduzir o poder das câmaras municipais;
d) Incrementar a economia colonial;
e) Implementar a cultura do café no Brasil Colônia.

06. No inicio da colonização do Brasil a mão de obra indígena foi escravizada, porém ela foi sendo 
substituída pela mão de obra escrava africana. Quais fatores explicam a troca da mão de obra 
indígena pela mão de obra africana:
a) Custo da mão de obra indígena;
b) Preço baixo do escravo na África;
c) Apoio da igreja católica a escravização do indígena;
d) Altos lucros do tráfico negreiro;
e) Facilidade de captura do indigena no território brasileiro.



07. A Escolha de portugal de iniciar a colonização do Brasil com acultura do açúcar foi motivada 
pelos seguintes fatores, exceto:
a) Altos lucros alcançados pelo açúcar na europa;
b) As condições geoclimáticas favoráveis da colônia;
c) Financiamento holandês;
d) O desconhecimento de portugal das técnicas para produzir açúcar;
e) Experiência de Portugal na produção de açúcar.

08. O fato histórico que assinala a escolha de Salvador como primeira capital do país foi:
a) Vinda da Família Real;
b) Criação das Capitanias Hereditárias;
c) Criação do Governo Geral;
d) A mineração do século XVIII;
e) O Período Pombalino.

09. O recôncavo baiano foi uma área de produçãode tabaco que ocupou uma função de destaque 
na economia colonial,tendo o papel de:
a) Ser exportado para a França para ser trocado porvinhos;
b) Ser utilizado como moeda de pagamento aos trabalhadores de fazendas de gado;
c) Financiar o pagamento de armas para os rebelados das treze colonias;
d) Ser utilizado na África como moeda de troca no comércio de escravos;
e) Ser utilizado no pagamento de impostos pelos mineradores.

10. Foi em solo baiano que D. João VI tomou aprimeira medida da corte joanina no Brasil. Essa 
medida foi:
a) Criação da faculdade de medicina de Salvador;
b) Criação do Jardim Botânico;
c) Decreto da abertura dos portos às nações amigas;
d) Criação da Casa da Moeda;
e) Criação da Policia Militar.

Gabarito
01. E
Comentário: O surgimento do Luteranismo não caracterizou a crise do século XIV.

02. C 
Comentário:  A existência da Escola de Sagres foi um dos fatores que justificam o pioneirismo 
português.

03. D
Comentário:  Nesse período as riquezas retiradas da África por Portugal foram ouro, marfim e 
especiarias.

04. C
Comentário: Esses dois fatores justificaram o abandono do Brasil durante o período pré colonial.

05. D
Comentário: O Governo Geral tinha por objetivo incrementar a economia colonial.



06. D
Comentário: Os altos lucros do tráfico negreiro justificaram  troca da mão de obra indígena pela 
africana.

07. D
Comentário: Ao  contrário,  Portugal  era  profundo  conhecedor  das  técnicas  de  produção  de 
açúcar.

08. C
Comentário: A  sede  do  Governo  Geral  foi  instalada  em  Salvador,  com  isso  Salvador 
recebeuostatus d a primeira capital do país.

09. D
Comentário: O tabaco era utilizado no comércio de escravos na África.

10. C
Comentário: A primeira medida tomada por D. João VI foi o decreto da abertura dos portos às 
nações amigas.


