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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Formação do território colonial e expansão da colonização portuguesa 

1.Cite os problemas que afetaram as relações entre Espanha e Províncias Unidas que 

culminou  na guerra de independência da Holanda. 

Foram dois problemas que afetaram as relações entre Espanha e Províncias Unidas, 

culminando  na guerra de independência da Holanda: a política de cobrança de 

impostos e a tentativa do rei espanhol de impor o catolicismo numa região onde a 

população era protestante. 

2. O que era e com qual  finalidade foi criada a Companhia das Índias Ocidentais? 

As Companhia das Índias Ocidentais era uma empresa criada na Holanda com intuito 

de  não perder o controle dos negócios lucrativos envolvendo o açúcar brasileiro , 

portanto ela era destinada a financiar e organizar a invasão ao Nordeste brasileiro 

para conquistas das regiões que produziam açúcar. 

 

3.Como ocorreu a primeira invasão holandesa na Bahia? Comente. 

A primeira invasão holandesa na Bahia ocorreu em 1964. O ataque foi feito por uma 

esquadra de 26 navios, 3300 homens e 450 canhões. Além da resistência da 

população baiana, os holandeses enfrentaram uma esquadra enviada da Espanha por 

Felipe II composta por 52 navios, 12 566 homens e 1185 canhões. Derrotados os 

holandeses  foram expulsos em 1625 

 

4.Cite alguns produtos que os holandeses saqueavam dos navios portugueses. 

Enquanto organizavam outra invasão os holandeses passaram a atacar e saquear em 

águas brasileiras, os navios portugueses e levavam açúcar, fumo, couro , algodão e 

pau-brasil. 

 

5.Analise as afirmativas abaixo: 

I.Em 1635, após meses de combate,  os holandeses derrotaram a resistência luso-

espanhola e se apoderaram de grande parte do Nordeste brasileiro, a qual deram o 

nome de Nova Holanda. 

II.A Nova Holanda, ampliou suas áreas de domínio ao incorporar gradualmente 

Paraíba, Itamaracá, Rio Grande do Norte, Alagoas, entre outros. 
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III.Para governar a nova colônia holandesa, a Companhia das Índias Ocidentais 

escolheu o jovem e culto conde Johann Mauritius Van Nassau- Siegen, que pertencia 

a família de Orange e no Brasil era conhecido como Maurício de Nassau. 

IV. Além de estimular a produção açucareira, o governo de Nassau executou uma 

política de urbanização do Recife, capital da Nova Holanda: alargou ruas, construiu 

escolas, hospitais, orfanatos e melhorou a infraestrutura urbana de transportes, etc. 

Está correta a alternativa: 

a.I 

b.II e III 

c.I,II,e III 

d.I, II, III, IV 

 

6.Assinale nas alternativas que apresentam características da  política administrativa 

de Nassau. 

a.conciliação e parceria com os proprietários de engenho; 

b.política de tolerância; 

c.concessão de liberdade religiosa; 

d.igualdade perante a lei; 

e.obtenção junto à Companhia das Índias Ocidentais de recursos para empréstimos e 

incentivo à produção de café. 

 

 

 

 


