
 

 

 

 

1- Durante as Grandes Navegações, quais países tiveram maior notoriedade? 

____________________________________________________________________ 

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) Descobrir e controlar uma rota marítima para o Brasil para comprar especiarias 

diretamente na fonte e vender com elevados lucros na Europa. 
 

3- Quem foram os principais financiadores dos empreendimentos marítimos da época 
das Grandes Navegações? 
 
a) Reis e burgueses 
b) Integrantes do clero católico e pequenos comerciantes 
c) Marinheiros e profissionais liberais 
d)  Artistas e engenheiros de caravelas 
e) Reis e servos 
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4- 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) Posição geográfica favorável, bons conhecimentos e falta de experiência em navegação, 

domínio da técnica de construção de caravelas, capital para investimentos oriundo da 
burguesia e nobreza. 

 
 
5- Qual das alternativas abaixo apresenta dois importantes momentos das navegações 
portuguesas dos séculos XV? 
 
a) Descobrimento da Oceania e chegada ao litoral argentino em 1501. 
b)  Conquista da Ásia no final do século XV e descobrimento de ilhas no Caribe. 
c)  Navegação da costa oeste do continente americano e chegada ao norte da Rússia em 

1502. 
d) Chegada de Vasco da Gama às Índias em 1498 e chegada de Cabral ao Brasil em 1500. 
e) Chegada de Pero Vaz de Caminha à Petrópolis. 

 

6- (UFSM-RS) [Adaptada] "Os guerreiros constituíam um dos grupos mais importantes na 
civilização asteca. No início, eram escolhidos entre os indivíduos mais corajosos e 
valentes do povo. Com o tempo, entretanto, a função de guerreiro começou a ser passada 
de pai para filho, e apenas algumas famílias, privilegiadas, mantiveram o direito de ter 
guerreiros entre os seus membros."(KARNAL, Leandro. A conquista do México. São 
Paulo: FTD, 1996, p. 13.) 

O texto faz referência à sociedade asteca, no século XV, a qual era: 

 

 

 

 

 

 

 



 

a) guerreira e sacerdotal, formada de uma elite política que governava com tirania a 
massa de trabalhadores escravos negros. 

b) igualitária e guerreira, não conhecendo outra autoridade senão a sacerdotal, que 
também era guerreira. 

c) comunal, com estruturas complexas, sendo dirigida por um Estado que contava com 
um aparelho administrativo, judiciário e militar. 

d) hierarquizada e guerreira, visto que o Imperador era, ao mesmo tempo, o general do 
exército asteca e o sumo pontífice sacerdotal. 

e) igualitária, guerreira e sacerdotal: todo guerreiro era um sacerdote e todo sacerdote era 
um guerreiro. 

7- (UGF/RJ) [adaptada] A civilização maia, floresceu na região que hoje corresponde 
ao(s): 

a) Uruguai, Argentina e sul do Chile. 

b) Paraguai e Bolívia. 

c) Brasil e Venezuela. 

d) Norte de Guatemala, Honduras Britânica e sudeste do México. 

e) Andes peruanos. 

8- (UGF/RJ-adaptado) A cultura maia, uma das mais importantes do mundo pré-
colombiano, floresceu na região que hoje corresponde ao(s): 

a) Uruguai, Argentina e sul do Chile. 

b) Paraguai e Bolívia. 

c) Brasil e Venezuela. 

d) norte de Guatemala, Belize, parte de El Salvador, Honduras e sudeste do México. 

e) Andes peruanos. 

 
9- O poder na civilização maia era realizado por um representante chamado de "Halach 
Uinic", que era visto pelos maias como um representante dos deuses na Terra. O "Halach 
Uinic" concentrava o poder para as funções civis, religiosas e militares dos maias. Essa 
forma de governo é conhecida como: 

a) Teocracia 

b) Democracia 

c) Autocracia 

d) Ditadura 

e) Anarquia 

 

 



 

10- Leia as afirmações a respeito da Civilização Maia e marque a alternativa incorreta: 

 

a) Vivia em cidades-estado independentes. 

b) Formava uma sociedade extremamente hierarquizada. 

c) Quando os espanhóis chegaram, os maias estavam no auge e dominavam vários 
povos nas proximidades. 

d) Possuía uma religião politeísta, ou seja, constituída por vários deuses. 

e) Possuía largo conhecimento sobre astronomia e matemática. 

 

 
             Realize as suas atividades com dedicação!  

                                                 Sucesso!  

                                                     Com carinho. Profª.: Bárbara Nóvoa. 

 

 


