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01. A expansão marítima e comercial europeia dos séculos XV e XVI é considerada por alguns estudiosos como um primeiro processo de 
globalização, na medida em que gerou contatos econômicos, políticos e culturais entre povos de diversos continentes, integrando as 
economias, especialmente da Europa, África e América.

 Resposta: E

02. Impulsionada pelo metalismo, a busca por soluções às crises econômicas e obtenção de especiarias, os estados nacionais centralizados 
associaram-se à burguesia e praticaram a expansão marítima. O comércio internacional era visto como uma forma de acumulação de 
riquezas, através de uma balança comercial favorável.

 Resposta: D

03. As grandes navegações proporcionaram a transferência do eixo econômico europeu do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, 
como resultado da conquista e colonização de vastas e ricas terras no continente americano. Uma das principais bases de sustentação 
da empresa colonial europeia na América foi a catequese das populações nativas.

 Resposta: C

04. A Guerra da Reconquista e a Revolução de Avis (1383-1385) contribuíram para a centralização precoce do Estado português e a 
consequente reunião de fatores que iriam contribuir para o pioneirismo lusitano nas Grandes Navegações dos séculos XV e XVI. Além 
da posição geográfica e dos conhecimentos náuticos herdados dos árabes, a aliança do poder monárquico com grupos mercantis seria 
também decisiva para os descobrimentos marítimos.

 Resposta: C

05. A expansão marítima e comercial europeia foi motivada pelo desenvolvimento capitalista que demandava novas fontes de metais 
preciosos, bem como a necessidade de criar rotas alternativas à mediterrânea, controlada por italianos e árabes. Tal processo foi 
favorecido ainda por novas concepções de mundo resultantes do Renascimento cultural e por novos instrumentos como a Bússola e 
a Caravela, que permitiam navegações a pontos mais distantes. O Oceano Atlântico foi o palco desta expansão, iniciada pelos países 
ibéricos, que levou ao descobrimento, pelos europeus, da existência de terras no continente americano, que passou a ser o foco da 
expansão colonial europeia e importante fonte de riquezas minerais, agrícolas e extrativas. 

 Resposta: C
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