História – 8.º ano
Ficha de avaliação diagnóstica
1. Lê atentamente o texto que se segue:
“Ao longo do século XV os europeus abriram novos horizontes à humanidade e puseram em
contacto povos e culturas, muitos deles desconhecidos entre si. Tentando ultrapassar a grave crise
económica iniciada no século XIV e, motivados pela curiosidade, partiram para uma extraordinária
aventura: a Expansão
1.1.
Identifica o país pioneiro na expansão marítima.
1.2.
Explica os condicionalismos que levaram esse mesmo país a começar tal
aventura.
2. Observa atentamente o mapa que se segue:

2.1.
A partir dos dados constantes no mapa, analisa a importância da
conquista de Ceuta para os portugueses.

3. Observa o mapa.
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3.1.
Identifica o meridiano M e relaciona-o com o contexto de rivalidade lusocastelhana.
3.2.
Mostra a importância da rota R para a economia portuguesa da primeira
metade do século XVI e para a mundialização da economia.
4. Com a chegada de Vasco da Gama à Índia em 1498, estava finalmente traçada a
Rota do Cabo. Iniciava-se assim um período de grande importância para o comércio
português, que a Política de Sigilo e a cláusula do Mare Clausum, manteriam até
meados do século XVI.
4.1.
Indica os objetivos da viagem de Vasco da Gama.
4.2.
Explica o sistema utilizado pelo Rei D. Manuel para garantir o controlo do
comércio do Oriente.
5. Perante a resistência dos indianos e a concorrência dos outros povos que até aí
dominavam o comércio de especiarias, resolveu o Rei português D. Manuel, enviar
para a Índia os primeiros Vice-Reis.
5.1.
Descreve a política seguida por D. Francisco de Almeida e Afonso de
Albuquerque para concretizar o domínio do comércio do Oriente.
6. Como sabes, o Brasil foi descoberto em 1500. No entanto, até 1530 este território
não representou grande valor para a economia nacional. A viragem para o outro
lado do Atlântico só se efetuou a partir daquela data.
6.1.
Explica as circunstâncias da descoberta do território brasileiro.
6.2.
Descreve o tipo de exploração efetuada no Brasil até 1530.
6.3.
Relaciona a importância do Brasil e a exploração económica que se
verifica a partir de 1530 com a decadência do comércio do Oriente.
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Sugestão de correção
1.1.
1.2.

O país pioneiro da expansão é Portugal.
A procura do ouro, a busca de um acesso direto às especiarias e aos produtos de luxo
do oriente.

2.1. Foi importante porque Ceuta era um ativo centro de comércio, sendo um dos pontos de
chegada das rotas de caravanas que traziam o ouro da região sul do deserto do Saara. Ceuta
era também uma zona rica em cereais e atraíam os portugueses, que viam na conquista de
Ceuta a possibilidade de enfraquecer o poder dos militares e expandir a fé cristã.
3.1. O meridiano M significa a separação do mundo em 2 partes, ou seja, um meridiano que
passava 370 léguas a ocidente das ilhas de Cabo Verde. A rivalidade era que, Espanha,
patrocinou a viagem que teria como destino à Índia, mas como as tempestades eram muitas,
as direções ficaram baralhadas e o barco mudou de sentido para Sudoeste e foi “encontrar”
as Terras de Vera-Cruz (Brasil).
3.2. A importância de descobrir o caminho marítimo para a Índia, uma vez que era uma terra
muito rica em especiarias.
4.1. Os objetivos era descobrir o caminho marítimo para a Índia, uma vez que era uma terra
cheia de especiarias e iria trazer muita “riqueza” a Portugal, porque as especiarias eram muito
procuradas na Europa.
4.2. Portugal controlava as rotas comerciais desde o Mar Vermelho aos mares da China e do
Japão. As mercadorias eram reunidas em Goa, através da rota do Cabo, chegavam à casa da
Índia, em Lisboa.
5.1. Criavam um Império Comercial, assente no domínio dos mares e Afonso de Albuquerque,
governador seguinte, procurou garantir também o domínio de algumas cidades.
6.1. Houve um grande desvio para sudoeste, devido às tempestades.
6.2. O Pau-Brasil tinha um grande valor comercial no mercado da Europa, pois a sua seiva, de
cor avermelhada, era muito utilizada para tingir tecidos.
6.3. A importância do Brasil era o Pau-Brasil porque era muito conhecido na Europa e tinha um
valor comercial muito alto, assim como a procura e se Portugal o comercializasse, ficaria um
país muito rico.
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