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Atividades Suplementares

Capítulo 1 Da Europa para o mundo

1  C

 Essa reorganização do espaço geográfico da política 
(poder centralizado na monarquia) promoveu as tro-
cas comerciais entre os diversos lugares e foi o início 
do que posteriormente ficou conhecido como capita-
lismo comercial. Manufatura e indústria são processos 
que aconteceram posteriormente, no século XVIII. E a 
agricultura manteve sua importância.

2  Os países europeus, centrais durante o capitalismo comer-
cial, forneciam bens manufaturados aos países periféricos 
(localizados na África, na Ásia e na América) e deles rece-
biam matérias-primas, como especiarias, minérios e outros 
recursos naturais, e também africanos escravizados. Essa 
troca ficou muito evidente no pacto colonial estabelecido 
entre algumas metrópoles e suas colônias.

3  A

 Na época, não existiam ainda trens e veículos auto-
motores; as distâncias globais, supridas a partir das 
Grandes Navegações, foram diminuídas por meio das 
embarcações. 

4  A monarquia tinha interesse na expansão comercial 
como potencial de descobrimento e anexação de novos 
territórios. A Igreja Católica vislumbrava a catequização 
de novos fiéis, com fins de expandir o poder religioso, 
especialmente nos territórios colonizados.

5  C

 Portugueses e espanhóis foram os primeiros povos a se 
organizarem politicamente (monarquias) e economica-
mente para se lançarem ao mar no início das Grandes 
Navegações. Ingleses e franceses se juntaram a eles um 
pouco mais tarde.

6  A bússola, o astrolábio e o desenvolvimento da carto-
grafia no início do século XV foram inovações técnicas 
de localização espacial que tornaram as viagens mais 
precisas e seguras, auxiliando os navegadores a chega-
rem aos seus destinos.

7  
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8  D
 As caravelas eram sobretudo comerciais e não frotas 

de guerra; os portugueses não adentravam o território, 
tomando posse e fazendo feitorias apenas ao longo do 
litoral, de modo geral; e não havia parceria com os líde-
res locais, mas sim exploração ou acordos comerciais 
que consideravam os interesses de Portugal.

9  B

 Não ocorreu instalação de manufaturas; a exploração 
concentrou-se ao longo do litoral, sobretudo no Brasil; 
não ocorreu incentivo à livre concorrência.

10  D

 Não há relação direta entre ocidente e a economia; 
localizar os territórios a oeste do Meridiano de Green-
wich é o mesmo sentido explicado no texto da questão, 
que pede outro uso para o termo; outros povos, além 
dos americanos, também podem ser classificados como 
ocidentais, como os europeus.

11  A

 Foi a Inglaterra que conquistou terras em diferentes e 
distantes localidades do globo e essa expressão é iden-
tificada a esse império e não aos demais.


