As Grandes Navegações
1 - As grandes navegações foram responsáveis por transformações importantes, tanto na Europa como nas
Américas.
Sobre as grandes navegações, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).
I. Portugal possui um grande litoral e, consequentemente, só poderia se dedicar ao comércio marítimo: o
pioneirismo português nas navegações se deu exclusivamente a uma dádiva natural.
II.Dois importantes concorrentes portugueses nas grandes navegações foram França e Inglaterra que, assim
como Portugal, foram países favorecidos pela paz reinante em seus territórios durante os séculos XIV e XV.
III.São consequências importantes das grandes navegações o crescimento de operações comerciais e a
diversificação de produtos provenientes das Américas, como o tabaco, o milho, a batata e o cacau.
IV.A conquista espanhola nas Américas ocorreu de forma pacífica, uma vez que os incas tiveram a liberdade
de exercer suas atividades culturais e econômicas de modo independente da Espanha.
V. Dentre os habitantes das Américas estavam astecas, incas e maias. Os maias desenvolveram um sistema
matemático e astronômico bastante apurado.
2 - As grandes navegações dos séculos XV e XVI possibilitaram a exploração do Oceano Atlântico, conhecido, à
época, como Mar Tenebroso. Como resultado, um novo movimento penetrava nesse mundo de universos
separados, dando início a um processo que foi considerado por alguns historiadores uma primeira
globalização e no qual coube aos portugueses e espanhóis um papel de vanguarda.
a) Apresente o motivo que levou historiadores a
considerarem as grandes navegações uma primeira
globalização.
b) Aponte dois fatores que contribuíram para o pioneirismo
de Portugal e Espanha nas grandes navegações
3-O monstrengo que está no fim do mar
Na noite de breu ergue-se a voar,
A roda da nau voou três vezes,
Voou três vezes a chiar,
E disse, "Quem é que ousou entrar Nas minhas cavernas que não desvendo,
Meus tectos negros do fim do mundo?
E o homem do leme disse tremendo,
"El-Rei D.João Segundo" (Fernando Pessoa. POEMAS ESCOLHIDOS. Ed. O Globo, 1997, p.150)

A epopéia marítima portuguesa, descrita pelo poeta, foi revestida de ousadias e destemores, no entanto, ela
só foi possível porque Portugal, antes de outros países europeus, reuniu as necessárias condições para a
conquista dos mares. Cite e explique duas precondições que possibilitaram o pioneirismo português no
processo de expansão marítima.
Gabarito
1) III e V.
2)Porque os comerciantes viviam nas cidades, enquanto os senhores feudais controlavam o mundo rural.
a) O estabelecimento de intercâmbios – econômicos e culturais – da Europa com povos isolados da África, da
Ásia e da América.
b) Guerras de reconquista; vocação marítima na Península Ibérica; proximidade em relação à Penísula Itálica;
afluxo de capitais pata a Península Ibérica;

3)A posição geográfica que colocava Portugal na confluência de rotas comerciais que partiam do oriente,
passavam pelas cidades italianas e dirigiam-se para o norte da Europa. Essa posição promoveu uma
importante acumulação de capitais, principalmente em Lisboa, a qual foi decisiva no processo de expansão.
-A aliança entre o Rei e a burguesia, garantiu ao Estado capital para promover a expansão ultramarina.

