
 
RESPONDER EM FOLHA ANEXA 

 

1. A principal atividade econômica que a Espanha incentivou na América, no início da colonização, foi: 

a) a mineração da prata e do ouro na América espanhola. 

b) a monocultura do tabaco na América espanhola. 

c) a pecuária na América espanhola. 

d) a monocultura da cana de açúcar na América espanhola. 

 

2. No século XVI, a conquista e ocupação da América pelos espanhóis: 

a) desestimulou a economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio de comércio. 

b) contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena, concentrada nas áreas de mineração. 

c) eliminou a participação do Estado nos lucros obtidos e beneficiou exclusivamente a iniciativa privada. 

d) dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. 

Ver Resposta 

3. As expedições que foram para a América durante os primeiros anos da colonização espanhola precisavam 

obter a autorização da Coroa Espanhola na chamada Casa de Contratación, que ficava na cidade de Sevilla. As 

expedições autorizadas pela Casa de Contratación tinham como obrigação primordial: 

a) pagar o quinto das riquezas obtidas. 

b) levar um número determinado de nativos para trabalhar na Espanha como escravos. 

c) garantir a conversão dos nativos. 

d) construir igrejas nos locais em que se instalavam. 

Ver Resposta 

4. Relacione as colunas: 

a.Continente Africano   (            ) Controle das atividades mineradoras. 

b. Tradição Oral    (            ) Montanha “mágica” 

c. Colônia     (            ) Uma forma de contar a história. 

d. Conselho das Índias   (            ) Território com fim de exploração. 

e. Potosí     (            ) Considerada o berço da humanidade. 

 

5. O que foi o Pacto Colonial? 
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6. Defina: O que foi a Mita? 

 

7. Defina: O que foi a encomienda? 

 

8. Em que consiste a prática econômica denominada metalismo? 

 

9. O que foi o Pacto Colonial? 

 

10. Descreva a colonização espanhola na América. 

 

11. Faça um resumo do capítulo 


