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01. A Expansão Marítima Europeia do séculos XV e XVI foi um dos mais importantes eventos da modernidade no processo de transição 
do Feudalismo para o capitalismo. A centralização do poder em torno do rei foi determinante para a liderança dos países ibéricos 
que passaram a patrocinar os recursos necessários para o sucesso desse dispendioso projeto, que contava ainda com a simpatia da 
burguesia em ascensão, da nobreza e até da Igreja, que deu ao processo a legitimidade da missão religiosa de expansão da fé cristã. 
Ainda que saibamos que trata-se de um empreendimento que envolvia interesses de diversos grupos, consiste num equívoco associá-lo 
aos interesses dos segmentos médios, muito menos que tal grupo pretendesse se transferir para as terras descobertas.

 Resposta: C

02. O processo de conquista e colonização da América teve início com a chegada de Colombo, em 1492. Confi rmada a tese de que se 
tratava de um continente desconhecido para os europeus, as nações colonialistas iniciaram o processo de divisão, especialmente com 
o Tratado de Tordesilhas (1494); dominação dos povos nativos, tanto do ponto de vista militar quanto cultural; implantação dos valores 
e estruturas econômicas capitalistas, que integraram a América à economia europeia.

 Resposta: C

03. Colombo acreditava na esfericidade da Terra, que era possível chegar ao oriente navegando sempre em direção ao ocidente. Chegando 
na América, inicialmente, Colombo acreditava ter chegado às Índias, o que fez com que chamasse os nativos americanos de índios.

 Resposta: B

04. Os tupi-guarani desenvolveram a agricultura, principalmente de mandioca, base da sua dieta alimentar. Uma das explicações para o 
semissedentarismo dos tupis é a prática da coivara ou queimadas para limpar o solo. Essa prática contribuía para o esgotamento do 
solo e forçava a tribo a se deslocar em busca de novas áreas férteis. Entre os tupis era possível observar a ritualização da guerra através 
da antropofagia, que consistia em um sacrifício de um prisioneiro de uma tribo inimiga.

 Resposta: B

05. O processo de conquista e colonização da América pelos europeus, notadamente Portugal e Espanha, foi marcado pela catequese 
imposta aos nativos, justifi cado pela pretensa necessidade de garantir-lhes a salvação pelo anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. 
Dessa forma, seriam integrados à civilização e conhecedores da verdadeira fé. Dotada de forte cunho etnocêntrico, a catequese dos 
nativos foi imposta de forma unilateral e por vezes violenta, servindo também de fundamento para a própria dominação colonial. 

 Resposta: A
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