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 FICHA DE HISTÓRIA – 11º ANO 
 
 
 
1. Economia-mundo – a economia de uma porção do nosso planeta desde que forme 

um todo económico. As economias-mundo dividem-se em três zonas sucessivas. 
 

1.1. Explica o funcionamento de uma economia-mundo tendo como ponto 
de partida a afirmação supracitada. Não te esqueças de definir cada uma das 
zonas referidas na afirmação. 

 
2. A Holanda era, à partida, uma improvável candidata para se tornar o centro da 

economia-mundo europeia. Foi todavia isso que aconteceu, destronando países 
aparentemente com muito maiores possibilidades, como era o caso da França. 

 
2.1. Explica porque se afirma que a Holanda era “uma improvável candidata 

para se tornar o centro da economia-mundo”. 
 

2.2. Indica os sectores económicos que fizeram a prosperidade holandesa e 
ainda outros factores que estiveram na origem do “milagre holandês”. 

 
3. Lê o texto e responde às questões:  
 

  Encontra-se nos financeiros e nos economistas dos séculos XVI e XVII um certo 
número de temas comuns: a apologia do trabalho e das trocas, a extrema atenção 
prestada à balança comercial, a vontade do poderio do Estado. O mercantilismo exalta 
o trabalho manufatureiro, a prática comercial e a aventura colonial (...). Preocupa-se 
muito menos em definir uma política agrícola e esta negligência põe um grave 
problema, numa época em que a maioria da população europeia continua a viver nos 
campos e da exploração da terra. (...) É sobre o comércio e as manufacturas que se vai 
exercer a vontade de enriquecimento e de poderio. Para favorecer a produção 
nacional, todos os autores recomendam a mesma política aduaneira: diminuição das 
taxas respeitantes à exploração de manufacturas e proibição, de direito ou de facto, 
para as importações concorrentes. Cada reino, cada república procura reduzir a sua 
dependência diversificando a sua produção, valorizando as suas exportações e 
reduzindo às matérias-primas indispensáveis as suas compras no estrangeiro. Os 
progressos da produção manufatureira, na medida em que aumentam o valor das 
exportações, contribuem para o equilíbrio comercial. 

A actividade da marinha completa este dispositivo estratégico da “guerra do 
dinheiro”. As grandes companhias de navegação e de colonização devem encaminhar, 
ao melhor preço, os produtos exóticos de que não se podia prescindir: madeiras para 
tintas, especiarias e metais precioso que continuavam a fascinar marinheiros, 
aventureiros e homens de Estado. 

                                     Pierre Deyon, As hesitações do Crescimento, 1580-1730. 
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3.1. Em que sectores económicos se alicerça a doutrina mercantilista? 
 

3.2. Que medidas são propostas para incrementar a produção nacional? 
 

3.3. Que medidas propõem os mercantilistas para tornar um Estado menos 
dependente de outros Estados? 

 
3.4. Qual a crítica que se pode tecer ao mercantilismo? 

 
4. Explica a crise comercial que esteve na base da implementação do mercantilismo 

em Portugal, na qual se destacou o terceiro conde da Ericeira, D. Luís de Meneses. 
 
5. Enumera as condições da hegemonia inglesa. 
 
6. Explica o sucesso agrícola inglês. 

 
 

Bom trabalho! 
 


