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01. O processo de colonização do Brasil foi orientado pela política econômica mercantilista vigente durante a Idade Moderna. 
Nesse período, não havia a preocupação com a preservação de recursos naturais, não só em razão do interesse imediato pelo lucro, 
como também pela abundância de muitos deles em terras brasileiras, levando-se em conta a comparação com a Europa.

 Resposta: D

02. A atividade econômica que se desenvolveu no interior da região Norte – nas áreas marcadas no mapa – foi a pecuária, apesar de o 
autor afirmar que tal atividade fixava a população na região. Durante décadas, a pecuária se desenvolveu com o gado solto, ou seja, 
não existiam fazendas pecuaristas; o rebanho se deslocava a partir da necessidade de água e gêneros para sobrevivência de seus 
proprietários. Tal atividade necessitava de pequena mão de obra, que era livre. O gado dessa região abastecia as fazendas canavieiras 
que ficavam mais próximas ao litoral.

 Resposta: A

03. Os bandeirantes tiveram um papel fundamental no desenvolvimento regional e na expansão do território colonial brasileiro, tendo em 
vista que as variadas atividades por eles praticadas procederam à interiorização, com a fundação de povoados, arraiais e aldeamentos. 
Ao lado das Entradas, expedições oficiais, e do gado, bem como da atuação catequética dos jesuítas, o bandeirismo também tornou 
sem efeito a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, contribuindo para o futuro Tratado de Madrid.

 Resposta: C

04. A atividade aurífera, associada a outros fatores expansionistas, favoreceu não somente a expansão territorial, pelo impulso dado à ideia 
de rápido enriquecimento dos bandeirantes, mas também promoveram a necessária urbanização, bem como a alteração da disposição 
existente entre os domínios português e espanhol.

 Resposta: D

05. A construção de fortes e fortalezas sempre foi recurso utilizado pelos portugueses para garantir a segurança das áreas colonizadas, 
especialmente no litoral do Brasil onde a ocupação era mais intensa, mas no caso específico da questão, a localização das fortificações 
mostra claramente que elas circundavam a área da Bacia Amazônica e buscavam assegurar o controle de pontos estratégicos do curso 
dos rios. Estas construções seriam úteis aos portugueses para ocupação e exploração econômica. Observe que na região se exploravam 
as “drogas do sertão”, tendo também essas fortificações a função de combater a presença de estrangeiros como os espanhóis ou 
mesmo franceses.

 Resposta: A

06. Com a expansão territorial do Brasil resultante, entre outros fatores, da exploração econômica nas diversas regiões e do momento da 
União Ibérica, tornava-se necessário rediscutir os limites oficiais outrora determinados pelo Tratado de Tordesilhas assinado em 1494. 
Baseado no princípio do Uti Possidetis, isto é, da posse útil, e contando com a habilidosa ação do diplomata Alexandre de Gusmão, 
foi assinado em 1750 o Tratado de Madri, que deu ao Brasil uma feição espacial próxima da atual. 

 Resposta: A

07. A maior parte da população fixava-se na zona da mata próxima ao litoral em virtude da exploração da cana-de-açúcar. Dessa forma, 
a atividade criatória foi uma das que mais contribuiu para a interiorização do território. Observe que diante das dificuldades de obter 
terras nas proximidades do litoral, a criação de gado foi “empurrada” para o sertão. Conspirava em favor desta atividade o fato de não 
exigir um investimento tão alto e nem grande quantidade de “braços” para o trabalho, constituindo-se numa atividade complementar. 

 Resposta: D

08. Diferentemente do espanhol que, desde o início da colonização da sua porção americana encontrou metais preciosos, os portugueses 
precisaram estabelecer um processo produtivo de gêneros tropicais que atendessem a lógica mercantilista vigente assentado no sistema 
de plantation em que grandes propriedades seriam usadas na exploração de um só gênero, usando mão de obra escrava de origem 
africana e voltada para o mercado externo.

 Resposta: B



OSG.: 093351/16

Resolução – História I

09. No contexto das Grandes Navegações, o pioneirismo Ibérico pode ser observado na assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494, 
dois anos após a descoberta da América pelos espanhóis. Ainda assim, devido às dificuldades técnicas em estabelecer com precisão 
a parte que cabia a cada país das terras descobertas e a serem descobertas, por vezes ocorriam questionamentos diplomáticos entre 
as potências marítimas pioneiras da Expansão Marítima, no caso, Portugal e Espanha. 

 Resposta: D

10. A atividade bandeirante foi uma das responsáveis pelo alargamento das dimensões territoriais do Brasil. A origem desta atividade 
se encontra nas dificuldades econômicas enfrentadas na região de São Vicente (São Paulo), onde não era tão marcante a presença 
e a atenção das autoridades metropolitanas. De lá partiam expedições que tinham entre as suas finalidades a descoberta de metais 
preciosos (bandeiras de prospecção), a captura de índios para servir como escravos (bandeiras de apresamento) e ainda recaptura de 
escravos fugitivos e o combate a rebeliões indígenas (sertanismo de contrato). 

 Resposta: C
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