
 

Atividade de História 7º Ano – Analise de texto com questões 

 

Busca de Nova Rota para as Índias 

 

As Grandes Navegações transformaram a Europa e o novo mundo. À procura do “paraíso na terra”, 

importantes descobrimentos mudaram as relações comerciais e culturais, para todo o sempre. 

 

Mercadorias do Oriente 

 

*Desde o século XV, mercadorias chegavam do Oriente à Europa. Eram artigos muito rentáveis e 

procurados, como especiarias (canela, cravo, noz moscada e pimenta) e tecidos 

*Para chegar ao Mar Mediterrâneo, as rotas do comércio oriental passavam pelo Mar Negro e atravessavam 

o Estreito de Dardanelos (ou Bósforo), sob domínio do Império Bizantino e de mercadores italianos. 

 

Oriente exótico 

 

*Na Europa Ocidental, muitos tinham admiradas e exóticas mercadorias, mas não sabiam nem mesmo como 

ir ao Oriente. 

*Diversos contos e histórias alimentavam a imaginação sobre o Oriente como um paraíso na Terra. 

 

"Outro mundo" 

 

*Nessa época, o Oriente era “outro mundo” nos mapas que seguiam o imaginário religioso da Idade Média. 

-Mas a economia levava para o desejo de conhecer e até conquistar essa rica terra. 

*A concepção religiosa projetava o “novo mundo” como um lugar difícil de ser conquistado, cheio de 

gigantes, monstros do mar, terríveis tempestades, mostrando, ainda, que o limite entre o mar e a terra levava 

a um abismo. 

 

Pensamento avança 

 

*“Navegar é preciso, viver não é preciso”. (Fernando Pessoa) 

*Com as ideias do Renascimento avançando, foi possível buscar outro caminho da lógica intensamente 

religiosa e encontrar homens para essa aventura que descobriria o “novo mundo”. 

 

Portugal: Pioneiro nas Grandes Navegações 

 

A expansão marítima começou com Portugal, que se unificou antes de outros reinos. A Revolução de Avis 

(1383-1385) consolidou sua monarquia, com apoio burguês, ao contrário do sistema feudal vigente. 

 

Contexto português 

 

*Pontos a favor de Portugal: 

-Capital (burguesia aliada); 

-Saída para o Atlântico (localização privilegiada); 

-Falta de terras cultiváveis (os portugueses já as buscavam); 

-Tradição de pesca e navegação. 

*Criada por D. João I, a Escola de Sagres “ensinava a navegar”, por meio de estudos náuticos e 

cartográficos. 

 

CEPMG - PROFESSORA AUGUSTA MACHADO. 

HIDROLÂNDIA, ________ DE ______________________________ DE 2020. 

ALUNO (A): _______________________________________________________ 

SÉRIE: ______TURMA: _________ TURNO: ____________________________ 

PROFESSOR: Maurício Cordeiro Esteves         DISCIPLINA: História 

Responder todas as questões utilizando caneta azul ou preta. Não serão aceitas 

respostas escritas a lápis ou caneta de qualquer outra cor. 
CEPMG 



-Seu filho, o Infante D. Henrique dirigiu a escola e atuou para desbravar o Atlântico. 

Técnicas de navegação 

 

*No século XV, técnicas foram se aperfeiçoando (astrolábio, bússola e quadrante), bem como as 

embarcações, que foram se adequando mais para a navegação, até as caravelas. 

*Portugal teve Ceuta como a primeira conquista de destaque, em 1415. 

-Localizada na África, a cidade era muito importante, uma vez que era ponto de passagem de grande parcela 

do comércio mediterrâneo. 

 

Costeando a África 

 

*A Navegação de Cabotagem foi uma tática de Portugal para contornar o continente africano e chegar a uma 

rota ao Oriente, para conseguir especiarias. 

*Por anos, vários navegadores tentaram. 

*Depois de naufrágios, sem ao menos alcançar o Cabo do Bojador, em 1434, Gil Eannes foi o navegador 

que começou a conquista. 

*A Igreja Católica apoiou Portugal, reconhecendo, a partir de 1450, que o país teria posse das terras que 

fossem descobertas. 

 

"Cabo das Tormentas" 

 

*Em 1453, já não se podia mais esperar para ter uma nova rota para as índias, pois os turcos haviam tomado 

Constantinopla e dominaram o comércio de especiarias. 

*Adiantado, Portugal seguiu em frente com o projeto. 

*O limite da África causava temor nos navegadores por causa de diversos naufrágios no “Cabo das 

Tormentas” (Cabo da Boa Esperança). 

*Em 1487, a expedição de Bartolomeu Dias venceu o desafio para alcançar as Índias. 

 

As Índias 

 

*Em 1497, a expedição de Vasco da Gama alcançou as Índias. 

-Depois da dificuldade no Cabo da Boa Esperança, chegou ao Oceano Índico e conseguiu aportar em 

Calicute. 

*Seu retorno a Portugal foi em 1499, carregado de especiarias, metais e tecidos. 

-Apesar das dificuldades, inclusive com perda de navios, a viagem foi bem-sucedida, com Portugal no 

caminho para as Índias. 

 

A Expansão Marítima Espanhola 

 

Enquanto os portugueses avançavam pela África, os espanhóis buscavam unificar seu território, o que foi 

possível com um casamento que uniu os reinos de Aragão e Castela. 

 

Cristóvão Colombo 

 

*Genovês, o navegador Cristóvão Colombo foi apoiado pela coroa espanhola para sua empreitada de 

“Circunavegação”. 

-Deveria navegar em direção ao Ocidente e, assim, alcançar o Oriente. 

*Em 1492, conseguiu chegar ao continente americano, no conjunto de ilhas das Bahamas. 

*Depois, partiu em direção a outra ilha, batizada de Santo Domingos. 

Chegou perto 

*Colombo voltou à Espanha, afirmando que havia alcançado um paraíso na terra e que estava perto das 

Índias. 

*Depois de outras três idas ao continente americano, Colombo morreu, em 1506, sem alcançar as tão 

desejadas Índias. 

 



 

 

 

Portugal em Busca do Oriente 

 

*Conquista de Ceuta, na África (1415) 

*Conquista do Cabo de Bojador, por Gil Eannes (1434) 

*Conquista do "Cabo das Tormentas", por Bartolomeu Dias (1487) 

*Conquista de Calicute, nas Índias, por Vasco da Gama (1497) 

 

Princípios do Processo Colonizador 

 

As grandes navegações ampliaram a extensão dos reinos da Europa e consolidaram o Absolutismo 

monárquico por meio da colonização. 

 

Divisão 

*Por anos, Portugal e Espanha promoveram a Expansão Marítima. 

-Tinham o domínio de territórios, técnicas e povos, e suporte da Igreja Católica, que precisava da expansão 

da fé. 

*Para que Portugal e Espanha, dois importantes reinos católicos, não entrassem em confronto, em 1493, foi 

emitida a Bula Intercoetera pelo papa Alexandre VI, medida que dividiu os terrenos que seriam descobertos. 

 

Bula Intercoetera 

 

*Ficou estabelecido que, a partir da Ilha de Cabo Verde, a 100 léguas, haveria uma linha imaginária que 

determinaria que as terras descobertas a leste fossem portuguesas, e as do Oeste, espanholas. 

Tratado de Tordesilhas 

*Insatisfeitos, os portugueses contestaram a divisão, demandando um novo limite. 

-Supõe-se que Portugal tinha noção da existência de mais terras e D. João II, rei português, ameaçou o 

vizinho espanhol. 

*Eis o consagrado documento que resolveu a questão, em 1494: Tratado de Tordesilhas. 

-Ampliou para 370 léguas a fronteira da linha imaginária e, assim, os portugueses teriam terras na América. 

 

Crises 

 

*No fim da Idade Média, a Europa Ocidental passava por crises sociais e de produção (conflitos rurais e 

epidemias). 

*Para sair dessa situação, a expansão geográfica e exploratória era necessária. 

 

Expansão e exploração 

 

*Portugal foi pioneiro nessa expansão por diversos fatores: 

-Sua posição geográfica facilitava a utilização do oceano, havia influência dos árabes, atuava 

comercialmente no Mediterrâneo, fundou a Escola de Sagres (centro em que se expandiam os 

conhecimentos e instrumentos náuticos - invenção da caravela). 

*O fato de ser uma das primeiras nações unificadas também é preponderante, principalmente após a 

Revolução de Avis (1383-1385). 

 

Interesses 

 

*A expansão marítima portuguesa era de interesse de vários grupos: comerciantes, nobreza, realeza, Igreja e 

o próprio povo trabalhador. 

*Interesse por especiarias, metais preciosos e escravos africanos foram consolidando a expansão. 

*Há muito refuta-se a ideia que diferencia uma “colônia de exploração” para uma de “povoamento”. 



-Além de não analisar o complexo processo colonizador, a ideia parte do princípio que povos podem ter 

“níveis de desenvolvimento” que justificam sua situação atual. 

 

 

Questões  

 

1) Na visão religiosa do século XV, o ___________, ou “novo mundo”, era um lugar difícil de ser 

conquistado, cheio de gigantes e monstros do mar. 

 

2) No século XV, para que as mercadorias do Oriente chegassem à _________, as rotas comerciais 

passavam pelo Mar Negro e atravessavam o Estreito de Bósforo, sob domínio do Império Bizantino e de 

mercadores italianos. 

 

Qual palavra correta para completar a lacuna: 

 

a) Europa      b) Oceania    c) América. 

 

3) De onde a Europa Ocidental conseguia artigos raros e especiarias, como canela, cravo, noz moscada e 

pimenta? 

 

a) África 

b) Império Bizantino 

c) Oriente 

d) Itália 

 

4) A Navegação de Cabotagem foi uma tática de Portugal para contornar o 

continente ___________________ e chegar a uma rota para o Oriente. 

ATIVIDADE 

 

5) Como a Espanha conseguiu unificar seu território, unindo os reinos de Aragão e Castela? 

 

a) Financiamento 

b) Invasão 

c) Casamento 

d) Batalha 

 

6) Cristóvão ________________ foi um navegador que empreendeu na técnica da 

“___________________________”, em que navegaria em direção ao Ocidente para alcançar o Oriente. 

 

7) O que Portugal NÃO tinha mas acabou contribuindo para o país empreender nas Grandes Navegações? 

 

a) Localização privilegiada 

b) Terras cultiváveis 

c) Burguesia aliada 

d) Tradição de navegação 

 

8) Complete as lacunas a seguir. 

 

A Navegação de __________________ foi uma tática de Portugal para contornar o 

continente _______________________ e chegar a uma rota para o Oriente. 

 

9) Qual a afirmação verdadeira sobre o período das Grandes Navegações? 

 

a) Colombo foi mais três vezes à América até alcançar as Índias 

b) Bartolomeu Dias foi o primeiro a alcançar o Cabo das Tormentas 



c) Portugal deu apoio ao navegador Cristóvão Colombo 

 

 

10) Em 1453, já não era possível adiar a descoberta da rota para as Índias, pois os __________ haviam 

tomado Constantinopla e dominaram o comércio de especiarias. 

 

a) Turcos 

b) Romanos 

c) Espanhóis 

d) Germânicos 

 

11) A expansão marítima começou com ____________________, que se unificou antes de outros reinos. A 

revolução de Avis (1383-1385) consolidou sua monarquia, com apoio burguês, ao contrário do sistema 

feudal vigente. 

 

a) Espanha 

b) Inglaterra 

c) Portugal 

 

12) Na Expansão Marítima, para que Portugal e _________________, dois importantes reinos católicos, não 

entrassem em confronto, em 1493, o papa Alexandre VI emitiu a Bula Intercoetera, que dividiu os terrenos 

que seriam descobertos. 

 

a) Espanha 

b) França 

c) Inglaterra 

 

13) Para que Portugal e Espanha, dois importantes reinos de religião _________________, não entrassem 

em confronto, em 1493, foi emitida a Bula Intercoetera pelo __________ Alexandre VI. 

 

14) Com quais países ficariam novas terras, conforme a Bula Intercoetera (1493) e com qual território cada 

um ficaria? 


