
   

 

 

 

     

    

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA 8º ANO –COLONIZAÇÃO DA AMÉRICA 

 

       A chegada dos europeus na América, a ocupação e a colonização do continente estão associados às 

Grandes Navegações e ao desenvolvimento do capitalismo comercial, chamado mercantilismo, que tinha 

como objetivo obter e preservar riquezas, com a ideia de que o poder de uma nação era determinado pela 

quantidade de ouro e prata acumulados (metalismo).  

      Assim, os países europeus passaram a adotar a política da balança comercial favorável, ou seja, deveriam 

exportar mais do que importar. Para isso, criaram medidas protecionistas, como impostos e altas taxas sobre 

os produtos importados. Outro pilar do mercantilismo foi o pacto colonial, que consistia na exclusividade 

comercial entre uma metrópole e suas colônias, que eram proibidas de negociar com outros países. Isso 

garantia lucros às metrópoles, que compravam matérias-primas baratas das colônias e vendiam para elas 

produtos manufaturados a preços elevados.                             

   A  primeira colônia europeia na América foi estabelecida em 1492, na ilha Hispaniola, atuais 
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territórios do Haiti e da República Dominicana. Em poucas décadas, muitas outras foram estabelecidas no 

continente, principalmente por Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda.  

Responda às questões 

1- A chegada dos europeus na América, a ocupação e a colonização do continente estão associados às Grandes 

Navegações e ao desenvolvimento do capitalismo comercial, isso foi  chamado de: 

 a)  Colonização. 

 b)  Navegações. 

 c)   Mercantilismo. 

 d)   Metalismo. 

 e)   Riqueza.  

 

2- Os países europeus passaram a adotar a política de: 

a. Boas vizinhanças. 

b. Deveriam exportar mais do que importar. 

c. Outro pilar do mercantilismo. 

d. Balança comercial favorável. 

e. Países  vizinhos. 

 

3- Qual foi outro pilar do mercantilismo? 

a. Metrópole.  

b. Produção manufaturada.  

c. Matéria prima. 

d. Grandes navegações. 

e. Pacto colonial. 

 

4- A primeira colônia europeia na América foi estabelecida em que ano? 

a. 1482 

b. 1491 

c. 1402 

d. 1492 

e. 1501 

 

5-  Em poucas décadas, muitas outras  colônias foram estabelecidas no continente, principalmente por? 

a.  Americano, Portugal. 

b. Portugal, Haiti, Inglaterra, Holanda. 

c. França, Brasil.  

d. Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda. 

e. Holanda, Portugal, nova França. 
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