
Correção do teste de 5 de fevereiro de 2013 
1.1 – Martinho Lutero  
1.2 – Documento pelo qual o papa podia conceder o perdão dos pecados e a salvação eterna, 
1.3 – Referir: a venda de cargos religiosos. Os compradores adquiriam títulos eclesiásticos como o de bispo. A falta de 
preparação e vocação de muitos membros do clero. O luxo, a ostentação e a vida mundana e imoral de boa parte do clero. 
Vários membros do alto clero e até mesmo papas, como Alexandre VI, eram corruptos, envolviam-se com mulheres e tinham 
filhos. A venda de bulas de indulgências. 
1.4 – Alemanha e Holanda 
1.5 – Reafirmaram-se os sete sacramentos da Igreja; Defendeu-se o culto dos santos e da Virgem Maria; Atacou-se a teoria da 
predestinação e defendeu-se a salvação não apenas pela Fé mas também pelas boas obras; Estabeleceu-se a criação de 
seminários para uma preparação correta dos membros do clero; Reafirmou-se o celibato do clero e a obrigação de os bispos 
residirem nas suas dioceses; Insistiu-se na importância do clero e no seu carácter sagrado como mediador na relação entre Deus 
e os fiéis. Foi publicado o Índex, lista de livros de leitura proibida 
1.6 – Expulsão dos judeus ou sua conversão forçada ao cristianismo (cristãos-novos) 
Criação da Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício para julgar os crimes religiosos 
1.7 –  
1. C 
2. E 
3. B 
4. A 
5. D 
2.1 – Grande dispersão dos nossos territórios, tornando a sua defesa extremamente difícil. Despesas muito elevadas com a 
compra das especiarias e outros produtos, a construção e o aprovisionamento dos navios, a contratação dos marinheiros e 
soldados, o armamento, a construção e a manutenção das fortalezas; Corrupção dos funcionários e soldados. A diminuição dos 
lucros levou os nossos reis a recorrer a grandes empréstimos junto de banqueiros estrangeiros, sobretudo alemães, a juros 
elevadíssimos e difíceis de pagar. 
2.2 – Escrever sobre: Acão de piratas e corsários franceses, ingleses ou holandeses; Grande distância e duração das viagens. O 
risco de perda de homens e mercadorias devido a doenças a bordo ou naufrágios por tempestade. O excesso de carga 
provocado pela ambição como ameaça à segurança dos navios 
2.3 – O rei português D. Sebastião era solteiro e morreu sem deixar herdeiros. Sucedeu-lhe o seu tio, o cardeal D. Henrique, que 
faleceu em 1580 igualmente sem deixar herdeiros. Surgiram vários candidatos ao trono, dos quais acabou por triunfar Filipe II de 
Espanha 
2.4 – D. Sebastião tinha um projeto de construir um império conquistando o reino de Marrocos. Reuniu um exército de vinte e 
cinco mil homens, incluindo muitos mercenários estrangeiros, e desembarcou em Marrocos. A 4 de Agosto de 1578 travou-se 
uma batalha em Alcácer Quibir, na qual o rei português e um aliado marroquino foram derrotados e mortos. 
2.5 – A nobreza e a burguesia esperavam obter cargos e vantagens económicas, beneficiando das riquezas do Império Espanhol. 
Por outro lado, Filipe II jurou aceitar e respeitar os costumes e as leis tradicionais dos Portugueses, mantendo o País a sua 
moeda, a sua língua, a sua bandeira e outros símbolos. Portugal e as suas colónias seriam ainda governados e explorados 
exclusivamente por nacionais, que, no entanto, também tinham acesso às colónias espanholas 
3.1 – Inglaterra e Holanda. 
3.2 – A adesão ao protestantismo por parte da Inglaterra levou à guerra com Espanha e a uma tentativa de invasão por parte de 
Filipe II em 1588 com a chamada Armada Invencível, constituída por 130 navios (1 terço dos quais portugueses). 
3.3 – Companhias de comércio, que funcionavam como sociedades por ações, nas quais cada investidor recebia a percentagem 
dos lucros equivalente ao seu investimento. Os bancos, que realizavam câmbios e aceitavam depósitos, fazendo operações de 
pagamento com base neles. A Bolsa, que era o local onde se transacionavam ações 
4.1 – Restauração da Independência de Portugal em 1640 
4.2 – Espanha tinha muitos inimigos entre os outros países europeus, os quais passaram a atacar as nossas colónias e navios. 
Espanha também se viu afetada por problemas económicos: as remessas de metais preciosos começaram a diminuir, enquanto 
as despesas militares e administrativas aumentavam. No tempo de Filipe IV, o seu ministro conde-duque de Olivares projetou 
unificar todos os territórios da monarquia hispânica: Os impostos foram aumentados, recrutaram-se soldados para as guerras de 
Espanha na Europa, nomearam-se espanhóis para cargos em Portugal. 
4.3 –  



 
 
4.4. O tráfico negreiro e a mão-de-obra africana eram essenciais na economia desta colónia portuguesa porque os engenhos de 
produção de açúcar, bem como a produção de tabaco, eram assegurados por mão-de-obra escrava trazida de África com o 
tráfico negreiro 


