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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Expansão da colonização portuguesa 

1.Analise o quadro abaixo e preencha-o de forma adequada: 

 

 Guerra dos Mascates Revolta de Beckman 

Local e data   

Causas   

Reivindicações   

Resultados   

 

2.Responda sobre a União Ibérica: 

a)Quais são os países envolvidos?  

 

b)Qual foi o período de existência? 

  

c)Qual Rei iniciou a união das monarquias ibéricas?  

 

d)Qual foi a principal consequência para nosso país?   

 

3.Analise a imagem abaixo. Ela representa um acordo comercial entre dois países 

europeus no início do século XVIII. Após análise responda: 

a)Quais países fizeram esse 

acordo? 

 

 

b)Quais as principais decisões 

foram definidas nesse acordo? 

 

 

c)Quais foram as consequências 

desse acordo para cada país 

envolvido? 



www.acessaber.com.br 

4.Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

a.(   )O acordo comercial que melhor expressa o domínio inglês sobre a economia 

portuguesa foi o Tratado de Methuen.  

b.(   )Vitoriosa em várias guerras na Europa, a Inglaterra conquistou, ainda, a posse 

de regiões que antes pertenciam à França, à Espanha e a Portugal, tornando-se um 

grande império colonial e a maior potência europeia.  

c.(   )A Guerra dos Trinta Anos foi uma série de debates ocorridos, principalmente, na 

região da Alemanha, provocados pela rivalidade entre católicos e protestantes e pelos 

embates políticos e fronteiriços no Império Romano- Germânico.  

d.(   )Com a decadência dos reinos ibéricos, surgiram novas potências na Europa.   

 

5.Sobre a Guerra da Sucessão Espanhola: 

I.Foi um longo e complicado conflito envolvendo a França e a Espanha contra a 

maioria dos Estados europeus. 

II.O problema fundamental era a indicação de Felipe D’ Anjou, neto do rei francês 

Luis XIV, ao trono português.  

III.A sucessão ao trono espanhol era vista como um grande perigo ao equilíbrio 

europeu, pois fortaleceria muito o poder dos franceses na Europa. 

IV.Na Guerra da Sucessão, a derrota da França representou um forte abalo em sua 

economia e o enfraquecimento de seu poder político na Europa. 

Está incorreta a alternativa: 

a.I 

b.II 

c.III 

d.IV 

 

 


