
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

PROF.: MARIA DE FATIMA  Turma: 701/702 DISCIPLINA: HISTÓRIA 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA HISTÓRIA 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

U.T.3 GRANDES NAVEGAÇÕES 
  

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO De   20/05/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO Até 24/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

mafatimacsantos@gmail.com  

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR USAR CANETA AZUL OU PRETA 
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Questões discursivas: 

1) Cite dois instrumentos usados pelos portugueses durante a Expansão Marítima. 
 

 

 

 
2) Que continente passou a ser conhecido após as Grandes Navegações? 
 

 

 

 
Questões objetivas: 
1) Assinale a alternativa correta.  
Quais os dois países que mais se destacaram no período das Grandes Navegações e Descobrimentos 

Marítimos dos séculos XV e XVI? 

a) Inglaterra e França. 
b) Holanda e Itália. 
c) Portugal e Espanha. 
d) Alemanha e Noruega. 
e) Brasil e Portugal. 

2) Qual era o principal objetivo dos empreendimentos marítimos dos séculos XV e XVI? 

a) Fazer a navegação ao redor do mundo passando por todos os oceanos. 
b) Descobrir e controlar uma rota marítima para as Índias para comprar especiarias diretamente na 

fonte e vender com elevados lucros na Europa. 
c) Chegar até o extremo norte do continente americano para iniciar o povoamento da região. 
d) Estabelecer e controlar novas rotas marítimas para a Oceania com o objetivo de explorar os 

recursos minerais da região. 
e) Chegar até a Austrália. 

3) Qual das alternativas abaixo explica o pioneirismo de Portugal nas Grandes Navegações dos 
séculos XV e XVI? 

a) Portugal era o país mais rico e populoso da Europa, marinheiros de vários países moravam e 
trabalhavam em Portugal e dinheiro para investimento em navegação oriundo da industrialização 
do país. 

b) Apoio total da população, ajuda de outros países, altos investimentos na construção de 
caravelas feitos por ricos comerciantes asiáticos e americanos. 

c) Posição geográfica favorável, bons conhecimentos e experiência em navegação, domínio da 
técnica de construção de caravelas, capital para investimentos oriundo da burguesia e nobreza. 

d) Experiência em navegação de longo alcance desde o início da Idade Média, grande quantidade 
de madeira e ferro no território português para a construção das caravelas, total conhecimento 
das técnicas de navegação. 

e) Portugal era o único país organizado naquele momento, por isso realizou os empreendimentos 
marítimos. 
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4) Como consequência das Grandes Navegações, assinale a afirmativa correta: 

a) Gênova e Veneza passaram a monopolizar o comércio das especiarias orientais. 
b) Os Estados Nacionais Europeus enfraqueceram-se devido às despesas com as navegações. 
c) O eixo das atividades econômicas deslocou-se do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. 
d) O Estado Monárquico mostrou-se desinteressado das atividades mercantis e coloniais. 
e) As Grandes Navegações foram iniciada pela Inglaterra e França. 

5) A propósito da Expansão Marítimo-comercial europeia dos séculos XV e XVI, pode-se afirmar que: 

a) A Igreja Católica foi contrária à Expansão e não participou da colonização das novas terras. 
b) Os altos custos das navegações empobreceram a burguesia mercantil dos países ibéricos. 
c) A centralização política fortaleceu-se com o descobrimento das novas terras. 
d) Os europeus pretendiam absorver os princípios religiosos dos povos americanos. 
e) Os descobrimentos intensificaram o comércio de especiarias no Mar Mediterrâneo. 

6) Leia o poema, abaixo, sobre a conquista dos mares no início da era moderna. 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzamos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficaram sem casar 
Para que fosses nosso ó mar! 
Valeu a pena? 
Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 
Quem, quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 
Deus ao mar o perigo e o abismo deu. 
Mas nele é que espelhou o céu. 

PESSOA, Fernando. Mar português. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1960 

De acordo com esse poema, a expansão marítima está relacionada à: 

a) Aliança com as cidades italianas. 
b) Busca de uma rota comercial para as Índias. 
c) Conquista de Portugal pelos mouros. 
d) Descentralização do governo de Portugal. 
e) Construção dos Estados Absolutistas europeus. 

7) “O reino da Espanha demorou a ser formado devido à prolongada luta entre os árabes e os 
espanhóis e só se formou após o casamento entre os reis católicos Fernando (do Reino de Aragão) 
e Isabel (do Reino de Castela) em 1469. Fernando e Isabel lutaram contra os árabes até 1492, 
quando, finalmente, conseguiram expulsá-los da Península Ibérica. A partir de então, a Espanha 
pôde se lançar às Grandes Navegações.” 

(http://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/navegacoes-espanholas.htm)  

Assinale a alternativa que identifica uma viagem marítima realizada a mando dos reis espanhóis. 

a) A conquista do Cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias. 
b) A conquista do Cabo Bojador no litoral do continente africano. 
c) A viagem comandada por Cristóvão Colombo que chegou à América em 1492. 
d) A viagem de Pedro Álvares Cabral que chegou ao Brasil em 1500. 
e) A descoberta do caminho marítimo para as Índias pelo navegador Vasco da Gama. 

8) Primeiro navegador a chegar às Índias. 

a) Pedro Álvares Cabral 
b) Vasco da Gama 
c) Cristóvão Colombo 

d) D. Pedro II 

http://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/navegacoes-espanholas.htm

