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01. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494 e delimitava as possessões portuguesas e espanholas nas terras recém-descobertas 
no novo mundo. No período colonial brasileiro, houve um avanço da ocupação para além dos limites difundidos pelo Tratado de 
Tordesilhas, especialmente por motivos econômicos, pela ação de bandeirantes e missões jesuítas. A expansão territorial brasileira 
provocou confl itos com a Espanha, especialmente devido à colônia do Sacramento, demandando uma nova defi nição das fronteiras 
luso-espanholas na América do Sul. No Tratado de Madri, a Espanha reconheceu a posse portuguesa das terras ocupadas além da 
linha de Tordesilhas, bem como a cessão da colônia dos 7 povos das missões. Em troca, Portugal cedeu a colônia do Sacramento à 
Espanha. 

 Resposta: C

02. A atividade bandeirante surgiu das próprias difi culdades encontradas pelos colonos na região de São Vicente (São Paulo), sendo uma 
iniciativa geralmente particular. Os grupos se internavam pelos sertões com apoio de alguns índios “mansos” em busca de índios 
para escravizar (bandeiras de apresamento) ou busca de metais preciosos (bandeiras de prospecção). Rompendo a linha imaginária do 
Tratado de Tordesilhas, sem dúvida, os bandeirantes contribuíram para o alargamento das fronteiras do Brasil.

 Resposta: C

03. A atividade criatória no Brasil colonial se desenvolveu como atividade complementar tanto da cana-de-açúcar quanto da mineração. 
O que em grande parte diferenciava a pecuária de outras atividades é que ela se vinculava prioritariamente para o mercado interno, 
aproveitando a grande disponibilidade de terra não ocupada. Dessa maneira, podemos atribuir como desdobramento da pecuária a 
ocupação da região localizada além do litoral. 

 Resposta: D

04. A região Norte se apresentou desde o início do projeto colonizador como um desafi o aos portugueses, quer seja pelas adversidades 
impostas pela natureza ou pela falta de produtos de grande valor dentro da lógica mercantilista vigente. Mesmo com todas essas 
difi culdades a exploração das “drogas do sertão”, gêneros do extrativismo vegetal, contribuiu para a ocupação do território. Destaque-
se que o sucesso dessa atividade, pelo próprio conhecimento do território, dependia do trabalho indígena, estes eram aldeados pelos 
jesuítas que controlavam essa atividade. 

 Resposta: A

05. Embora se reconheça a primazia da agromanufatura açucareira e da mineração na fase colonial, outras atividades foram aos poucos 
sendo desenvolvidas na colônia para satisfazer as necessidades metropolitanas. O tabaco, que funcionava como moeda de troca por 
escravos na África, o algodão cada vez mais inserido no mercado mundial na medida que se desenrolavam confl itos como a Guerra de 
Independência e de Secessão nos EUA que eram os principais fornecedores de algodão para a Inglaterra e os derivados da pecuária, 
como o couro. 

 Reposta: A
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