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I – A crise religiosa na Europa do Século XVI 
 
1. Assinala com um X os motivos que provocaram a crise da Igreja Católica no 
Século XVI: 

- Membros do alto clero viviam no luxo e na opulência, em oposição aos princípios 
originários do cristianismo; 

- Papas e bispos eram acusados de corrupção pelos humanistas; 

- O Papa Leão X publicou a Bula das Indulgências; 

- Os membros do alto clero viviam numa grande pobreza o que desagradava os 
crentes. 
  
1.1 Preenche o Quadro 1: 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 Faz corresponder a cada item o número da igreja assinalada na pergunta 
anterior: 

□- A salvação obtém-se apenas através da fé e do arrependimento. 

□- A Bíblia podia ser lida e interpretada livremente. 

□- Doutrina da predestinação.  

□- Procurou conciliar os princípios católicos e calvinistas. 

□- Extinguiu o celibato.  

□- O rei era o chefe supremo da igreja do seu país.  

□- Aboliu o culto dos santos e da Virgem.  
 
1.3 A Igreja Católica adoptou medidas para travar o avanço do protestantismo. 
Descreve-as, completando as frases com os seguintes termos: Inquisição ; Jesus ; 
Índex ; Concílio 
 
• O alto clero reuniu-se no …………………………. de Trento, onde reafirmou os 

…………………………. da Igreja Católica e disciplinou o clero; 
 
• Criou a Companhia de …………………………. para evangelizar novos povos; 
 
• Elaborou uma lista de livros proibidos, chamada ………………………….; 

Religiões reformistas e protestantes 
Igrejas  Fundadores Países aderentes 

1.   
2.   
3.   



 
• Fundou um tribunal religioso que castigava aqueles que aderissem a outras religiões: 

a ………………………… .  
 
 
II – Portugal no contexto europeu dos Séculos XVII e XVIII 
 
1. Assinala com um X, os factores que contribuíram para a crise do Império 

Português do Oriente, na 2ª metade do Século XVI:  

- Os assaltos da pirataria e do corso holandês, inglês e francês às colónias e navios 
portugueses; 

- Os espanhóis opuseram-se ao comércio do Oriente; 

- A defesa dos portos no Oriente era eficaz; 

- Devido ao excessivo carregamento dos navios da Rota do Cabo, verificaram-se 
muitos naufrágios. 
 
2. Em contraste, o Século XVI, foi para Espanha «el siglo de oro» (Século de 

ouro). Assinala com um X os itens que justificam esta afirmação: 
 

- Dominava um pequeno território marítimo e colonial o que lhe permitia fazer uma 
defesa eficaz. 

- Controlava todas as rotas do comércio colonial. 

- O Recebia das minas da América grandes quantidades de metais preciosos.    

- O Possuía uma Armada Invencível. 

- O Ao trono de Espanha, Filipe II juntou os Países Baixos, Reino de Milão e Portugal. 

- O Filipe II impôs, na Europa, a hegemonia espanhola e a supremacia do Catolicismo. 
  
3. Nos Séculos XVII e XVIII, os países do Norte da Europa ocuparam vastos 

domínios coloniais e impuseram a sua hegemonia nos mares. Mostra como isso 
foi possível, assinalando com um X as afirmações correctas; 

 

- Quebraram o monopólio dos países ibéricos e impuseram o princípio do Maré 
Clausum. 

- Fundaram feitorias no Oriente, África e Nordeste brasileiro e controlaram a Rota 
de Manila. 

- O As suas frotas mercantis, escoltadas por navios de guerra, sulcaram as rotas 
oceânicas, fazendo triunfar o direito de qualquer nação poder navegar por todos os 
mares. 

- As companhias comerciais fundaram feitorias na Ásia, África e Brasil, desalojando 
os portugueses de muitas das suas colónias e passaram a controlar a Rota do Cabo.  



- Tornaram-se nas principais fornecedoras da Europa dos produtos orientais.  
 
4. Assinala com V (Verdadeira) ou com um F (Falsa) cada uma das afirmações 

seguintes.  

- As companhias comerciais eram constituídas por um grande número de sócios. 

- Os bancos contribuíram para o desenvolvimento do capitalismo comercial. 

- As Companhias das Índias Ocidentais gozavam do monopólio de comércio da Índia. 

- A Bolsa de Amesterdão era o lugar onde estava guardado o tesouro do Banco. 

- No Século XVIII, o principal banco europeu foi o Banco de Amesterdão. 
 
4.1 Corrige as que consideraste falsas ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. No Século XVII, deu-se uma viragem atlântica em Portugal. Justifica a 
afirmação, abordando os aspectos: engenhos; tráfego negreiro; bandeirantes; 
comércio triangular; burguesia mercantil. 

……… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  



 

6. Numera de 1 a 6, segundo a sua ordem cronológica, os seguintes 
acontecimentos: 

□– Início da União Ibérica       □ – Batalha de Alcácer Quibir      □ – Aclamação de D. 

João IV   □ – Cortes de Tomar       □ – Restauração da independência portuguesa       

□ – Revolta populares 

 
7. Refere a importância do acontecimento sublinhado na questão 6. ……………............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Observa o Mapa 1:                            

 
 
8.1 Identifica os territórios assinalados com círculos no Mapa 1, bem como as 
potências coloniais 
     a que pertenciam, na primeira metade do Século XVIII: 
 
A ………………… / ………………………  B ……………………… /……………………  C …………………… /……………………...  

D …………………… / ………………………  E ………………… /……………………   F …………………… /…………………………     

 

8.2 Indica um produto proveniente de cada um desses territórios, na mesma 
época. 
      
A ………………………………. B ………………………………. C ………………………………. D ……………………………….  

E ………………………………. F …………………………… 

 

Elaborado pela Professora Rosário Carvalho 
 


