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Leia atentamente as instruções a seguir:

1. Esse é um questionário aplicado aos leitores do blog de MBA Editores.
2. As questões são em número de 10 (dez), com respostas de múltipla 
escolha, onde apenas uma é verdadeira.
3. É permitido a pesquisa à fontes de consulta. Todavia, como o objetivo 
desta sabatina é didático, aconselhamos que, em caso de leitura auxiliar, ler 
com atenção sua fonte de consulta a fim de assimilar bem o conhecimento.
4. Nos casos em que seja solicitada uma justificativa à sua resposta, use 
apenas o espaço destinado a esse fim.
5. O tempo de duração do teste é de 45 minutos.
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Questão 1: Por ocasião do descobrimento do Brasil, o trono de Portugal era ocupado 
por:

a) D. João II
b) D. João III
c) D. Sebastião I
d) D. Manuel I
e) D. João IV

Questão 2: Desde as primeiras expedições exploradoras e colonizadoras das terras 
recém-descobertas, Portugal nutria a esperança de encontrar no novo território, 
ouro e prata em abundância, rivalizando com a potente Espanha que reinava quase 
absoluta na Europa, graças à grande quantidade de metal (principalmente a prata) 
extraído das suas colônias sul-americanas.
Baseado no que foi dito, marque a única opção cujo texto não corresponde exatamente 
aos primeiros anos de colonização, justificando, ao final, a sua resposta.

a) Até 1530 a intervenção de Portugal resumiu-se ao envio de algumas esquadras 
para verificação da costa e exploração comercial do pau-brasil; fundaram feitorias 
onde se armazenava a madeira até a chegada da próxima frota. Era comum, durante 
as idas e vindas ao Brasil, serem atacados por naus francesas, holandesas e por 
indígenas. No início, vinham apenas homens portugueses para o Brasil, o que 
provocou grande miscigenação, como consequência da formação de casais inter-
étnicos.

b) D. João III levou avante a colonização do Brasil e, em 1532, mandou Martim 
Afonso de Sousa ocupar de forma organizada o território. No final do século XVI 
o Brasil já contava com um contingente populacional de cerca 30.000 brancos e 
120.000 mestiços, sem contar a população dos aldeamentos dirigidos pelos jesuítas. 
Com tamanho efetivo, é natural que se fizesse sentir a ausência de numerário e, na 
falta de moeda local, circulava a que havia em Portugal.

c) Ao contrário do que muitos imaginavam até agora, antes mesmo da fundação da 
primeira Casa da Moeda brasileira, as moedas portuguesas circulavam livremente 
na Colônia, o que é, em muitos casos, atestado por documentos reais.

d) Durante o intervalo de tempo que antecede à primeira cunhagem oficial em terra 
brasileira, as pessoas que ali residiam estavam habituadas ao uso das moedas 
espanholas, principalmente as cunhadas em terras sul-americanas. Foi portanto 
natural que quando uma primeira cunhagem nacional foi cogitada, que esta tivesse 
o standard das moedas hispânicas.

Selvas, montanhas e rios estão transidos de pasmo,
É que avançam , terra adentro, os homens alucinados (...)

Que a sede de ouro é sem cura, e, por ela subjugados,
os homens matam-se e morrem, ficam mortos, mas não fartos.

Cecília Meirelles - Romanceiro da Inconfidência



e) Com o tempo a Colônia foi crescendo e, devido ao florescente comércio do açucar 
de cana, mais e mais homens foram chegando, a essa altura acompanhados de 
amigos e inteiros grupos familiares. Com o passar dos anos, paulatinamente a moeda 
foi entrando em circulação, sendo aceita nas transações que até então privilegiavam 
o sistema de trocas. Devido à precária infra-estrutura do novo território, sequer 
se cogitava de cunhá-las. Mesmo porque, as que eram trazidas pelos viajantes 
cumpriam com seu papel nas poucas transações comerciais envolvendo numerário 
metálico.

Justifique aqui a resposta dada à questão 2:

Questão 3: Em 1564 descobriu-se a introdução no Reino de grande quantidade 
de moeda de cobre falsificada, vinda principalmente do estrangeiro. O florescente 
comércio na região, aliado ao alto valor nominal das moedas de cobre em circulação 
(muito acima do preço do metal), acabou servindo de estímulo à produção de moeda 
falsa. Com o tempo, o derrame de cobre falso tornou-se um verdadeiro problema; a 
quantidade dessas moedas falsas em circulação era muito grande.
O derrame contribuiu para a emissão da Lei de 22 de outubro de 1566 que proibiu a 
cunhagem das moedas de cobre de 10; 5 e 3 reais, ordenando que se continuasse 
com a lavratura dos ceitis, além de autorizar mais uma vez a cunhagem do Real, 
agora com a letra S encimada por coroa no lugar do antigo R coroado.
Sendo muita a moeda de cobre falsificada que circulava no Reino, com natural 
infiltração no meio circulante da Colônia, tornou-se difícil distingui-la da autêntica. 
Assim, o governo adotou a medida fiscal de reduzir o preço da moeda de cobre que 
circulava quer no Reino, quer na terra conquistada, o Brasil. Tal decisão terminou por 
legalizar a moeda falsa de cobre para circulação no Reino e nas conquistas.

Com base no que acabou de ler no texto, responda: O primeiro documento que 
determina, e oficializa, de forma explícita, a circulação de moeda metálica no Brasil 
é:

a) A Lei de 22 de outubro de 1566.
b) O Álvará de 26 de fevereiro de 1643.
c) A Provisão de 3 de março de 1568.
d) O Tratado de Tordesilhas
e) A Lei estabelecendo a aplicação do Carimbo de Escudete nas moedas de cobre 
autênticas. 



Questão 4: A legenda, além de peculiar à moedagem de prata colonial, apresenta 
uma originalidade: a disposição entre os braços da cruz, o que lhe dá um significado 
histórico e grandioso.
Antônio Caetano de Souza, na História Genealógica da Casa Real Portuguesa, 
interpreta-a da seguinte forma: Debaixo do sinal da Cruz nasceu e se estabeleceu 
a América”.
Xavier da Motta dá outra interpretação: “Sob o qual sinal nasceu e permanecerá 
essa moeda”, onde se subentende que o sinal sejam a Cruz e a Esfera.
Deve-se ver na Cruz de Cristo, a divisa dos navegantes da época do descobrimento 
do Brasil; na Esfera Armilar, o escudo de armas coloniais brasileiras.
É bem possível que a interpretação de Xavier da Motta seja a correta, pois o Brasil 
estava sob o domínio da prata, sendo justa a preocupação em fixar símbolos do 
passado no metal que representava a esperança no futuro.

Com base no texto acima, responda: A legenda citada no texto é:

a) IN HOC SIGNO VINCES
b) SUBQ SIGN NATA STAB
c) MODERATO SPLENDEAT USU
d) AES USIBUS APTIUS AURO
e) PECUNIA TOTUM CIRCUMIT ORBEM

Questão 5: Marque a única opção falsa:

a) A numismática (do grego noúmisma) é a ciência que estuda e descreve as moedas, 
medalhas e similares, sob o ponto de vista histórico, artístico e econômico.
b) As moedas documentam os diversos aspectos da sua concepção, utilização e 
mensagens históricas. Sua cunhagem corresponde, desde a antiguidade, a um ato 
político, imediatamente relacionado com a autoridade e o direito de soberania.
c) A numismática nos ajuda a compreender o mundo em que vivemos, relatando 
com o auxílio da geografia, mitologia, arqueologia, paleografia e heráldica, a história 
de uma civilização, de uma nação ou de uma era.
d) O personagem mais importante, ainda hoje considerado o verdadeiro criador da 
nossa numismática, é Julius Meili.
e) A letra “J” que aparece em uma série de moedas de prata cunhadas durante a 
Colônia, é a inicial do rei D. João V.



Questão 6: D. João II concedeu a D. Manuel, no ciclo das navegações para sua 
empresa, a Esfera Armilar (ver esboço na figura a seguir) com vários instrumentos 
náuticos. Celebrando a conquista de Goa (1510), foi cunhada uma moeda de ouro 
denominada “Meio Cruzado” ou “Meia Esfera”, tendo como tipo a Esfera Armilar, 
com a inscrição MEA. Tal moeda é ainda a primeira de ouro fabricada e corrente na 
Índia.
A Esfera Armilar tornou-se o escudo de armas coloniais brasileiras, após a batalha das 
Tabocas, quando foi instituído o principado do Brasil, sendo-lhe dado por emblema 
heráldico uma Esfera Armilar de ouro.
Quanto à origem da Cruz da Ordem de Cristo como emblema português, sabemos 
que foram os cavaleiros da Ordem dos Navegantes, do século dos descobrimentos, 
os primeiros a usá-la como bandeira em suas embarcações.

Com base na figura abaixo, no que se refere à nomenclatura dos elementos que 
compõem a esfera armilar, marque a única opção que corresponde a sequência 
verdadeira: 

1
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4

a) 1. Cruz da esfera; 2. Equador; 3. Eixo; 4. Coluro; 5. Zodíaco
b) 1. Cruz da esfera; 2. Zodíaco; 3. Eixo 4. Coluro; 5. Equador
c) 1. Cruz da esfera; 2. Eixo; 3. Equador; 4. Coluro; 5. Zodíaco
d) 1. Cruz da esfera; 2. Zodíaco; 3. Eixo; 4. Equador; 5. Coluro
e) 1. Cruz da esfera; 2. Zodíaco; 3. Equador; 4. Coluro; 5. Eixo
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Questão 7: Com base na figura a seguir, numere os espaços entre parenteses:

(     ) Cruz da coroa (     ) Pérola do pedículo
(     ) Data (     ) Valor
(     ) Pedículo (     ) Arco intermediário esquerdo
(     ) Diadema (     ) Castelo
(     ) Escudo (     ) Arco interno esquerdo
(     ) Bico do escudinho (     ) Florão vertical
(     ) Arco externo esquerdo (     ) Escudete
(     ) Ponto da legenda (     ) Bico do escudo
(     ) Florão oblíquo (     ) Florão do diadema
(     ) Escudinho (     ) Legenda



Questão 8: A primeira Casa da Moeda do Brasil, foi criada:

a) No Rio de Janeiro, em 1694.
b) Em Pernambuco, em 1694.
c) Na Bahia, em 1692.
d) Na Bahia, em 1694.
e) No Rio de Janeiro, em 1590.

Questão 9: No início do Séc. XVII, tanto a Holanda como Portugal, e conseqüentemente 
o Brasil, estavam subjugados à Espanha, maior potência da época. Para os 
holandeses, portanto, a invasão e tomada de territórios na América do Sul fazia 
parte da resistência ao domínio espanhol, sendo criada com esse principal objetivo 
a empresa GWC.
Financiada com o capital de cinco entidades e de particulares, a GWC tinha 
seu contingente composto por holandeses e mercenários de diversos países, 
principalmente do norte da Europa e até espanhóis que não lutavam por um ideal, 
mas pelo soldo pago pela Companhia, cujas receitas eram oriundas do saque às 
frotas espanholas, cultivo da cana de açúcar, exploração do pau Brasil e do ouro da 
Guiné, possessão holandesa na África.

Com base no que você leu, marque a única opção verdadeira:

a) A vinda do Conde João Alencastro de Nassau, em 1637, e sua brilhante admini-
stração até 1644, marcaram o apogeu do domínio holandês no nordeste brasileiro, 
com suas iniciativas nas áreas artísticas, culturais e urbanísticas. 

b) V.O.C é a sigla, em língua portuguesa, que traduz o significado de G.W.C.

c) As moedas batidas pelos Holandeses em Pernambuco, nos anos de 1644 e 1645 
e, posteriormente sob cerco em 1655, foram as primeiras cunhagens efetuadas em 
território brasileiro com o nome BRASIL.

d) Obsidional é o termo usado em numismática para indicar a moeda de emergência 
cunhada durante um assédio (do latim obsidium).

e) As companhias majestáticas, também chamadas de companhias privilegiadas 
(Geoctoyeerde Compagnie = chartered company), eram empresas privadas, por-
tadoras de carta de concessão de um governo que lhes conferia o direito a certos 
privilégios comerciais, à exceção de cunhar moedas.



Questão 10: O constante esforço de guerra de Portugal contra a Espanha em seu 
território, e contra os holandeses em suas colônias, ocasionou grandes gastos à 
coroa, tornando-se necessário o levantamento do valor das moedas em circulação. 
Com relação ao texto acima, podemos complementá-lo, dizendo que:

a) Esse levantamento teve início no governo de D. Afonso VI.
b) O levantamento das moedas a que se refere o texto, foi experimentando inicialmente 
na principal Colônia de Portugal, onde teve início.
c) Apenas as moedas de prata hispânicas tiveram seus valores elevados.
d) O levantamento foi feito com a aplicação de contramarcas, conhecidas como 
carimbos que, no Brasil, eram encimados por coroas, daí o nome Carimbo Coroado.
e) Durante o reinado de D. João IV, de acordo com o Alvará de 26 de fevereiro de 
1642, foram criados os Carimbos Coroados. Sua função era a de aumentar o valor 
das moedas de prata em 50%.

FIM


