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01. Colombo realizou quatro viagens à América e é de conhecimento público que chegou em uma delas ao território continental. Todavia,
o navegador acreditava ter chegado às Índias e procurava conciliar a expectativa espanhola de obter acesso às riquezas do Oriente
com a realidade dos descobrimentos realizados.
Resposta: B
02.
A) São características do Mercantilismo: metalismo (acumulação de metais preciosos), balança comercial favorável, intervencionismo
estatal na economia, protecionismo alfandegário e sistema colonial.
B) A exploração de colônias na América constituía-se num dos meios de acumulação mercantilista para os Estados Nacionais Modernos
da Europa, pois as colônias eram, de um lado, fornecedoras de gêneros tropicais, negociados no mercado europeu, de matériasprimas e metais amoedáveis, e, por outro, consumidoras de manufaturas, além de integrarem o lucrativo tráfico negreiro.
03. Diferentemente do que afirma a alternativa D, e o que pode ser confirmado a partir das demais, o interesse espanhol pelo Novo Mundo
baseava-se principalmente na exploração da mineração, não sendo prioritária a exploração agrícola.
Inicialmente, a exploração dos domínios espanhóis deu-se a partir das capitulações que consistiam em contratos pelos quais a Coroa
concedia permissão para explorar, conquistar e povoar terras, fixando direitos e deveres recíprocos, surgindo assim os adelantados,
títulos concedidos pelo rei aos conquistadores que os convertiam em representantes da Coroa no território que conquistassem. Porém,
à medida que se revelavam as riquezas do Novo Mundo, a Coroa foi centralizando o processo de colonização, anulando as concessões
feitas aos particulares.
Na sociedade colonial espanhola, membros do clero católico, funcionários da administração e militares eram designados como chapetones
e desfrutavam de privilégios. Os crioulos, filhos de espanhóis nascidos nas colônias, apesar de constituírem uma elite econômica, eram
impedidos de ocupar cargos administrativos. Mestiços e indígenas eram os marginalizados.
Resposta: D
04. As colocações do fragmento nos remetem ao mercantilismo, política econômica típica dos estados modernos europeus.
Resposta: C
05. Os elementos expostos no texto e no esquema relacionado ao Pacto Colonial se referem ao Mercantilismo.
Resposta: A
06. Uma das grandes características do período colonial foi exatamente a busca por parte da Coroa portuguesa de monopolizar o comércio
realizado entre suas colônias e metrópole. A França procurou valorizar o seu mercado interno, para tanto adotou medidas protecionistas
no mercado, ou seja, tornou os produtos estrangeiros mais caro, fortaleceu e valorizou produtos internos.
Resposta: D
07. Enquanto Portugal e Espanha se valeram das colônias de exploração, a Inglaterra empregou a colonização de povoamento.
Resposta: D
08. De acordo com o texto, a colonização da América foi uma etapa do capitalismo assistido na Europa e os diferentes empregos aqui
adotados tinham como finalidade enriquecer as metrópoles do velho continente.
Resposta: C
09. O metalismo baseava-se na tese de que a riqueza de um país era medida pela sua capacidade em acumular metais preciosos, através
de uma balança comercial favorável, ou seja, simplesmente acumulando o máximo de metais possíveis.
Resposta: D
10. País rico é aquele que acumula uma grande quantidade de metais preciosos durante esse período.
Resposta: A
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