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01. O Tratado de Badajoz, assinado em 1801, foi impositivo para a Coroa Portuguesa, na medida em que exigia a restrição comercial aos 
navios britânicos, sobretudo, porque a Espanha e a França assim determinavam. Após esse acordo, uma nova alteração geográfica só 
ocorreu com a anexação do Acre, durante o governo de D. Pedro II, durante o século XIX.

 Resposta: E

02. No canibalismo, a ideia de saciar a fome é o epicentro do fenômeno, enquanto a Antrofagia envolve uma condição de crença religiosa 
e princípios da magia, segundo a qual a ingestão da carne do inimigo sacrificado permitiria aos nativos a incorporação das suas virtudes 
e conhecimentos, por isso, evitavam se alimentar de pessoas consideradas fracas.

 A antropofagia era um rito mágico/religioso, que se difere do canibalismo, cujo objetivo é simplesmente saciar a fome. 
No primeiro caso, os índios acreditavam que ao comerem carne humana do inimigo estariam incorporando a sabedoria, valentia e 
conhecimentos que lhes eram próprios. Desta forma, não se alimentavam da carne de pessoas fracas ou covardes.

 Resposta: B

03. A crise do Sistema Colonial se deu, sobretudo, com o advento da Revolução Pernambucana de 1817, da Inconfidência Mineira de 
1789 e da Conjuração Baiana de 1798; movimentos separatistas que lutaram pela emancipação local das suas respectivas regiões em 
relação à Coroa Portuguesa. De inspiração iluminista, tais movimentos, como o dos inconfidentes, se espelharam na Independência 
dos EUA e o dos conjurados baianos, na Revolução Francesa.

 Resposta: E

04. Os mocambos foram formados por foragidos e por despossuídos, de origens diferentes, que tinham em comum a situação de 
marginalidade. Essas comunidades se desenvolveram de forma independente, produziam para subsistência e, eventualmente, 
comercializavam excedente com populações próximas. O fato de se organizarem em áreas mais distantes não foi determinante para 
a ampliação da ocupação territorial, dado o pouco interesse econômico dos portugueses na região.

 Resposta: D

05. 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 conflitos com a Espanha, especialmente devido à colônia do Sacramento, demandando uma 
nova definição 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
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