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01. Os fragmentos tratam fundamentalmente da necessidade de obtenção de uma balança comercial favorável pelos países, como forma 
de garantir o aumento da riqueza nacional. Esta era uma necessidade típica da política mercantilista dos estados modernos europeus, 
especialmente entre os séculos XV e XVIII.

 Resposta: D

02. Segundo a lógica Mercantilista, as relações entre colônias e suas metrópoles eram ditadas pelo chamado Pacto Colonial, que tinha 
duas bases: o monopólio e a complementariedade. Desta forma, a colônia só podia fazer comércio com sua metrópole, devendo 
ainda servir de complementos à economia metropolitana, fornecendo produtos primários e matérias-primas baratas e servindo como 
mercado consumidor dos produtos metropolitanos.

 Resposta: E

03. Durante o período colonial da América, a atividade econômica predominante foi a agricultura estruturada no sistema de plantation. A 
mineração limitou-se ao México e ao Peru, nos domínios espanhóis e no Brasil, durante o século XVIII. Nas áreas espanholas predominou 
a mita (Peru) ou catequil (México), trabalho compulsório imposto aos nativos, e no Brasil, nas lavras (grande extração), empregava-se  
mão de obra escrava de origem africana.

 Resposta: C

04. Os objetivos eram:
• continuidade das guerras de Reconquista no norte da África;
• expansão do tráfi co de escravos no golfo da Guiné;
• exploração da agromanufatura açucareira nas ilhas de Madeira, Açores, São Tomé e Príncipe;
• obtenção de produtos como pimenta malagueta, ouro e marfi m.

O lucro com as atividades econômicas desenvolvidas na região permitia o fi nanciamento de expedições destinadas à abertura de um 
novo caminho para as “Índias”, regiões asiáticas cobiçadas em função do comércio de especiarias.

 Resposta: A

05. Portugal era um país de fortes tradições religiosas, sobretudo ao que diz respeito ao catolicismo. Dessa forma, empregou diversos 
elementos católicos quando da conquista e colonização da América Portuguesa.

 Resposta: A
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