
 

 

AULA NÃO PRESENCIAL 2 HISTÓRIA 7º ANO 

Atenção as instruções:  

- Estude os tópicos com atenção, se necessário for, pesquise as palavras desconhecidas. 

- Antes de responder as questões, assista os Links sugeridos. 

- As questões devem ser registradas no caderno, pergunta e resposta. 

- Após terminar, fotografe a atividade e envie nesse e-mail: 

2020historia.ead@gmail.com 

-Se cuide, estou com saudade de vocês! 

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 

*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. 

Ocupação 

*Com os espanhóis, também chegaram seus canhões, armas, mosquetes, cavalos, 

além de epidemias e doenças que mataram milhares. 

*Firmaram uma aliança com alguns nativos com a finalidade de consolidar seu domínio 

e destruir os povos opulentos. 

*Os espanhóis exploravam os minérios (principal atividade) e saqueavam os nativos. 
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-Precisavam organizar a exploração de ouro e consolidar a posição administrativa e 

política. 

Exploração 

*Muitas vezes, nativos eram a principal mão de obra (ao contrário da América 

Portuguesa, que utilizava mais os braços africanos). 

-Os encomenderos podiam explorar a terra desde que os nativos fossem 

evangelizados. Deveriam pagar imposto sobre os metais preciosos, o quinto (20%). 

*Pela dificuldade de fiscalizar, o sistema de “encomenda” virou o “repartimento”, em 

que aldeias eram controladas pela coroa. 

*Conforme o tempo na mineração, quem trabalhava para o rei deveria pagar pelo 

serviço dos nativos, algo que não era seguido à risca. 

Monopólio espanhol 

*Para garantir o domínio, a Espanha criou o Vice Reinado da Nova Espanha (1535), e o 

Vice Reinado do Peru (1544). Áreas estratégicas viraram capitanias gerais, como a 

Capitania Geral da Venezuela e do Chile, com força militar. 

*Havia um único sistema de porto na Espanha, em Sevilha, enquanto apenas três 

portos americanos poderiam enviar itens para os espanhóis: Porto Belo (América 

Central), Vera Cruz (México) e Cartagena (Colômbia). 

Pirataria 

*Ainda que o controle fosse rígido sobre as mercadores, havia pirataria e contrabando. 

*Essas dificuldades não impediram a Espanha de se tornar uma potência colonial e 

marítima. 

Processo Colonizador Inglês 

Outros países foram incentivados pela expansão marítima de Portugal e Espanha, 

como Inglaterra e França, que, depois da Guerra dos 100 Anos, entraram nesse 

caminho. 

Clima frio 

*Espanha e Portugal não se interessaram pelas terras ao norte, uma vez que eram 

mais frias e não possuíam tantos recursos quanto as colônias entre trópicos. 

*O domínio do norte foi ocorrendo uma vez que a Inglaterra tentava estabelecer 

grupos de povoamento. 

13 colônias 

*No século XVII, as 13 colônias eram constantemente atacadas pelos índios, além de 

faltar alimentos e outros provimentos para a sobrevivência. 

*Os primeiros colonos desse século eram, em sua maioria, pessoas que haviam sido 

expulsas da Inglaterra: Órfãos, pobres e calvinistas. 

-Estes últimos denominados de “pais peregrinos”, ou “fundadores” → ideia de 

predestinação presente na fantasiosa gênese americana. 

13 Colônias 

*A colonização foi determinada pelo ideal calvinista que, ao contrário do católico, 

estava mais alinhado com as práticas capitalistas. 

-Diferente concepção de trabalho e atividades econômicas, além da diversidade 

religiosa cristã. 



*O contexto protestante levou à formação de escolas e instituições superiores de 

ensino. 

*A geografia da América Inglesa favorecia a colonização (navegação pelo rio 

Mississípi). 

Povoamento 

*Não houve uma ideia de integração com os índios da América inglesa. Na maioria das 

vezes, eram tratados com repúdio. 

*Com o desenvolvimento da colonização no séc. XVII, os negros africanos foram 

trazidos para serem escravizados, principalmente nas colônias do Sul. 

*Ao contrário das possessões ibéricas, não havia obrigatoriedade dos colonos ingleses 

cuidarem da questão espiritual dos escravos. 

*Tratados com crueldade, muitos resistiram com fugas, agressões, lentidão no 

trabalho etc. 

*As colônias do Norte possuíam clima similar ao europeu, fato que possibilitou o 

desenvolvimento de atividades diversificadas e voltadas ao mercado interno: 

-Liberdade comercial, exemplo no “Comércio triangular”. 

_Já as colônias do Sul possuíam clima diverso, fato que despertava interesse 

econômico dos ingleses (latifúndios de tabaco e algodão → sistema de plantation). 

A Colonização Francesa 

Assim como a Inglaterra, a França começou a expansão marítima mais tarde, após a 

Guerra dos 100 Anos. 

Contrabando 

*Atrasada, a França começou seu processo de colonização no continente americano 

por meio do contrabando de bens e produtos tropicais como animais, plantas e 

madeiras. 

*A primeira tentativa de ocupação foi no Brasil. 

*Em 1555, a região do Rio de Janeiro virou França Antártica. 

*Em 1567, o governador geral Mem de Sá liderou a ofensiva portuguesa que expulsou 

os franceses. 

Mais ocupação 

*Com a ocupação dos Grandes Lagos, em 1673, foi fundada a colônia de Louisiana. 

*Em 1697, foi a vez da Ilha de São Domingos (Haiti). 

*Devido à falta de suporte financeiro do governo e do impacto sofrido na Guerra dos 

Sete Anos (1756-1763), o domínio francês não se sustentou. 

(Esses tópicos são continuação da aula anterior, e preciso for, retome aos tópicos da 

aula anterior ou seja última atividade) 

Para melhor compreensão assista: 

Grandes navegações: https://www.youtube.com/watch?v=lS_UYBPSTds 

Expansão Marítima Luso espanhola: https://www.youtube.com/watch?v=SpokHFCsCoA 

Grandes Navegações: a questão do outro: https://www.youtube.com/watch?v=fGGUOQrnX-I 

https://www.youtube.com/watch?v=lS_UYBPSTds
https://www.youtube.com/watch?v=SpokHFCsCoA
https://www.youtube.com/watch?v=fGGUOQrnX-I


 

 

Questões  

1.Qual a afirmação correta sobre o período das Grandes Navegações? 

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

b)Portugal deu apoio ao navegador Cristóvão Colombo 

c)Colombo foi mais de três às Índias. 

2.O que os espanhóis NÃO levaram para as Américas no processo de colonização? 

a)Canhões          b)Doenças               C)Ouro 

3.No período da colonização da Espanha à América os encomendeiros podiam explorar 

a terra, mas tinham que pagar um imposto sobre os metais preciosos, o 

_______________________. 

a)Terço                  b)Quarto              c)Quinto 

4.Qual a afirmação correta sobre o período das Grandes Navegações? 

a)Colombo foi mais de três vezes à América, mas não alcançou as Índias 

b)Portugal deu apoio ao navegador Cristóvão Colombo 

c)Vasco da Gama foi o primeiro a alcançar o Cabo das Tormentas 

5.Qual a afirmação correta sobre a ocupação da América do Norte pela Inglaterra? 

a) As colônias não tinham autonomia de governo 

b) Tentava estabelecer grupos de povoamento 

c) Foi impulsionada pela fuga dos judeus 

6. Depois da Guerra dos __________Anos, Inglaterra e França entraram no cenário da 

Expansão Marítima. 

7. Assim como a _____________, a França começou a expansão marítima apenas após 

a Guerra dos 100 Anos. 

8.Em 1567, o governador geral Mem de Sá liderou a ofensiva portuguesa que expulsou 

os _______________ que haviam ocupado o Rio de Janeiro. 

a) Ingleses                    b) franceses                 c) Espanhóis 

9. No processo de Expansão Marítima, a ocupação ________________ nas colônias do 

norte foi fortemente impulsionada pela fuga de puritanos e católicos que estavam 

sendo perseguidos pelo rei Carlos I. 

a) espanhola              b) inglesa                c) francesa 

10.Qual a afirmação correta sobre a colonização francesa na América? 

 a) Em 1555, a região de Salvador virou França Antártica 

b) A primeira tentativa de ocupação foi no Brasil 

c) Mem de Sá liderou a expulsão dos portugueses da França Antártica 



11. No sistema de povoamento da América do Norte, as colônias ao norte 

desenvolveram práticas manufatureiras e comerciais. Ao __________, a prática era de 

exploração, com monocultura e mão-de-obra _________________________. 

 

Fonte: Plataforma Seneca. 


