O Expansionismo Europeu
História – 8.º ano
1. Classifica as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F).
Quais os interesses da Coroa portuguesa na expansão marítima?
a)
b)
c)
d)

Ter acesso a novas fontes de riqueza.
Expulsar os Muçulmanos do território português.
Reforçar o poder real.
Impedir Castela de se lançar na expansão marítima.

2.Associa o número do item da coluna I à letra identificativa do elemento da coluna II.
Resolve o exercício sobre os instrumentos de orientação e a respetiva função.
Coluna I

Coluna II

1 – Astrolábio

A – Possui uma agulha magnética que aponta o norte.

2 – Balestilha

B – Serve para calcular a latitude através da medição da altura do Sol ao
meio-dia.

3 – Bússola

C – Utilizado para medir a altura de um astro, de dia ou da noite, e a
distância entre dois astros.

3.Completa a(s) frase(s) com as opções corretas.

Em _________________, os portugueses conquistaram a cidade de Ceuta. Contudo, os problemas económicos
do reino não se resolveram, pois os muçulmanos passaram a comerciar os seus produtos noutras cidades
do _________________. Perante este cenário, a _________________ defendia o projeto da descoberta de
novas terras ao longo da costa _________________, para se chegar aos lugares de origem de certos produtos,
como as _________________.

Opções: 1415; 1514; Norte da Europa; Norte de África; burguesia; nobreza; africana; asiática; bijuterias;
especiarias
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4. Ordena os locais da costa ocidental africana explorados pelos Portugueses, de Norte (em cima) para Sul (em
baixo).

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Cabo Bojador.
Foz do rio Zaire.
Serra Leoa.
Cabo de Santa Catarina.
Rio do Ouro.
Cabo da Boa Esperança

5.Classifica as seguintes afirmações, sobre o Tratado de Tordesilhas, em verdadeiras (V) ou
falsas (F).

a)
b)
c)
d)
e)

O Tratado de Tordesilhas desencadeou uma rivalidade entre os países ibéricos.
O meridiano de Tordesilhas passava a 100 léguas a oeste de Cabo Verde.
O Tratado de Tordesilhas foi assinado entre Portugal e Castela, em 1492.
O Tratado de Tordesilhas estabeleceu o princípio do mare clausum.
O Tratado de Tordesilhas "dividiu" o mundo em duas áreas de navegação e descoberta.

6.Associa o número do item da coluna I à letra identificativa do elemento da coluna II.

Localiza no tempoos acontecimentos que marcaram os reinados de D. João II e D. Manuel I.

Coluna I

Coluna II

1 – 1488

A – Descoberta do caminho marítimo para a Índia.

2 – 1498

B – Tratado de Tordesilhas.

3 – 1479

C – Passagem do cabo das Tormentas.

4- 1494

D- Tratado de Alcáçovas.

5- 1500

E- Descoberta do Brasil.

Telefones: 210 936 762 -919 761 769 – 961 683 606
Email: geral.grandesideias@gmail.com
http://grandesideias.pt/

7. Responde à seguinte questão.
Em que cidade se localizava a Casa da Índia?

8.Responde às seguintes questões, após leres o excerto com atenção.

Estas ilhas (dos Açores) (…) são muito temperadas de inverno e verão e muito viçosas de fontes e ribeiras e de
muito boas águas e frutas, especialmente laranjas. Fazem nestas ilhas muito pastel que se leva para a
Flandres, Inglaterra, Castela e outras províncias.

Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra!,século XVI

a)De acordo com o documento escrito, que produto exportado era bastante lucrativo?
b) Em que atividade artesanal esse produto era usado?

9.Lê o excerto com atenção.
E portanto digo, Senhor [rei D. Manuel], que aguenteis o feito da Índia muito grossamente com gente e armas
(...), com boas fortalezas, ganhando os lugares principais deste negócio aos Mouros.

Seleciona a opção que identifica corretamente o vice-rei que defendia a política exposta no documento.
a) D. Francisco de Almeida.
b) D. Afonso de Albuquerque.
c) D. Tomé de Sousa.

10.Seleciona a opção correta.
Por que regiões se encontrava espalhado o império espanhol no século XVI?

a) América Central e América do Sul.
b) América do Norte.
c) Sul da Ásia e Oceânia.
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11.Associa o número do item da coluna I à letra identificativa do elemento da coluna II.
Resolve o exercício sobre os produtos e a respetiva origem geográfica.
Coluna I

Coluna II

1 – Batata e tomate

A – África

2 – Coco e soja

B – Ásia

3 – Malagueta e sorgo

C – América

12.Seleciona a opção correta.
O que entendes por comércio intercontinental?

a) Trata-se das trocas comerciais realizadas entre países ou povos de todos os continentes.
b) Trata-se das trocas comerciais realizadas entre os hipermercados continentais.
c) Trata-se de toda a atividade comercial realizada entre países ou povos do mesmo
continente.

13.Responde às seguintes questões.
a) Qual o nome da rota que ligava o México às Filipinas?
b) Qual o país que a dominava?

14. Coloca os elementos pela ordem correta de forma a obteres uma frase.
A. A ocupação espanhola
B. população índia
C. demográficas, pois a
D. teve consequências
E. muito acentuada.
F. diminui de forma
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15.Responde à seguinte questão.
Quais foram os alvos preferidos do Tribunal do Santo Ofício na Península Ibérica?

16- Lê o excerto com atenção.

(…) (depois de desembarcados) o ditonosso feitor com os ditos tesoureiros e escrivães irão avaliar os ditos
escravos, cada peça por si, em sua justa valia, segundo melhor entenderem; escreverão os preços que lhe
forem postos em escritos de pergaminho que se lançarão nos pescoços dos ditos escravos (…).

Regulamento da Casa da Guiné, 1509 (adaptado).

Responde às seguintes questões.

a)De acordo com o documento escrito, por que outro nome eram designados os escravos capturados em
África?

b) Qual o principal destino e trabalho dos escravos negros africanos?

17.Associa o número do item da coluna I à letra identificativa do elemento da coluna II.

Resolve o exercício sobre os grupos sociais apoiantes aos candidatos ao trono português, após a morte de D.
Sebastião.

Coluna I

Coluna II

1 – D. Catarina, duquesa de Bragança

A – Nobreza e Clero

2 – D. António, prior do Crato

B – Clero, Nobreza e Burguesia

3 – Filipe II de Espanha

C – Povo
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18. Responde à seguinte questão.

Explica a importância das Cortes de Tomar no contexto da União Ibérica.

19.Classifica as seguintes afirmações, sobre a União Ibérica, em verdadeiras (V) ou falsas (F).

a)
b)
c)
d)
e)

Portugal e Espanha tinham os mesmos interesses económicos e os mesmos inimigos.
Os mercadores do Norte da Europa rivalizavam o comércio colonial com os mercadores ibéricos.
A União Ibérica trouxe inicialmente vantagens aos comerciantes dos dois reinos.
Os mercadores portugueses e espanhóis desenvolviam a sua atividade comercial em regiões diferentes.
Os portugueses precisavam da prata espanhola para fazer comércio no Oriente.

20.Responde à seguinte questão.
Em 1640, Portugal deixou de ser governado por Espanha. Por que nome é designado esse acontecimento?
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Soluções

1. a) V; b) F; c) V; d) F
2. 1 – B; 2 – C; 3 – A
3. 1415; Norte de África; burguesia; africana; especiarias
4. A; E; C; D; B; F
5. a) F; b) F; c) F; d) V; e) V
6. 1 – C; 2 – A; 3 – D; 4- B ; 5 - E
7. Lisboa
8. a) Pastel; b) tinturaria
9. b)
10.a)
11. 1 – C; 2 – B; 3 – A
12. a)
13. a) Rota de Manila; b) Espanha

14.
A ocupação espanhola teve consequências demográficas, pois a população índiadiminui de
forma muito acentuada.
15. Cristãos-novos
16.
a) Peças.
b) Os escravos negros africanos eram levados para o Brasil para trabalharem nas plantações
da cana-de-açúcar e nos engenhos de açúcar.
17. 1 – A; 2 – C; 3 – B
18. Nas Cortes de Tomar, Filipe II prometeu manter a autonomia do país e a respeitar os
seus usos e costumes (a língua, a moeda e a administração). No entanto, os seus
sucessores não cumpriram as promessas que fez.
19. a) V; b) V; c) V; d) F; e) V
20.Restauração da independência portuguesa.
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