
 

 

Conteúdos – Exame Final 

 

 

1. Reflexão sobre o estudo de História; 

2. Origem humana (Teoria Evolucionista; Teoria Criacionista); 

3. Pré-História (O aparecimento do homem primitivo; Ancestrais; Períodos; Descobertas importantes; 

Hábitos e costumes). 

4. Invenção e Evolução da Escrita; 

5. Civilizações antigas:  

a. Egito; 

b. Fenícios; 

c. Hebreus; 

d. Persas;  

e. Gregos; 

f. Romanos. 

 

 

Exercícios – Exame Final 

 

 Reflexões sobre o estudo de História 

 

1. Cite exemplos de fontes históricas: 

a. Visuais: 

b. Audiovisuais: 

c. Sonoras: 

d. Objetos: 

2. Diferencie, tempo da natureza com tempo cronológico: 

3. Pensando em tempo histórico, dê exemplos de: 

a. Curta duração: 

b. Média duração: 

c. Longa duração: 

4. Qual é o tipo de calendário utilizado no Brasil?  

5. Qual evento marca o início do calendário cristão? 

6. Identifique os 5 períodos históricos tradicionalmente utilizados pelos historiadores e explique, por que 

que esta periodização deve ser utilizada com cuidado. 

7. No calendário cristão utiliza-se algumas medidas, o que elas significam? 

a. Século: 

b. Década: 

c. Milênio: 

d. Quartel: 

 

Fazer no livro: nº 2, 3, 4, 5 páginas 24; nº 6 e 7 páginas 25; nº 1, páginas 26 e 27. 

 

Componente Curricular: HISTÓRIA 

Ano: 6º ANO 

Professora: Paula Schaedler 



 

 Mesopotâmia 

8. O que quer dizer Mesopotâmia? 

9. O que havia na Mesopotâmia que atraia tantos povos para lá? 

10. Cite 2 inventos importantes dos sumérios? 

11. Como era a religião na mesopotâmia e como a interpretavam? 

12. O que era o zigurate e para que era utilizado? 

 

 Egito 

13. Qual era o principal rio do Egito Antigo? 

14. Como se chamavam os dois reinos que foram unificados pelo Rei Menés?  

15. Quem foi o primeiro faraó do Egito? 

16. Quem era a autoridade máxima do Egito e como ele era visto pela sociedade? 

17. Quem eram as divindades egípcias mais importantes e quais seus dons?  

18. Para que serviam as pirâmides egípcias? 

19. Por que os egípcios desenvolveram as mumificações?  

20. Descreva o processo de mumificação: 

 

No livro: página 24, 37, 42, 50 – módulo 2 

 

 África na antiguidade – Cuxe 

21. O que são os oásis? 

22. Cite dois motivos que levaram a transferência da capital cuxita para Meroé? 

23. Que hábitos egípcios os cuxitas adotaram? 

24. Quem eram as Candaces e qual sua função? 

25. O que são as escarificações e para que servem? 

 

No livro: nº 1, 2, 3, 4 página 13 e 14 

 Fenícios 

26. Os fenícios ficaram conhecidas pelo que? 

27. Cite o nome de 3 colônias fenícias? 

28. Faça a pirâmide social da sociedade fenícia. 

29. Cite 3 produtos comercializados pelos fenícios. 

30. Qual a importância dos faróis para os fenícios? 



 

31. Explique como era a religião fenícia. 

32. Qual o maior legado deixado pelos fenícios? 

 

Livro: nº 1, 2, 3 página 23. 

 Hebreus 

33. Quais as principais atividades econômicas dos hebreus? 

34. Por que os hebreus migraram para o Egito? 

35. Quem foram os patriarcas hebreus mais conhecidos? 

36. Explique como era a vida dos hebreus durante o período de escravização no Egito. 

37. De acordo com a Bíblia, explique como surgiram os 10 mandamentos e para que serviram. 

38. Quem eram os juízes? 

39. Qual a importância e função dos templos para os hebreus? 

40. Quais as funções das mulheres e meninas na sociedade hebraica? 

41. O que eram as caravanas? 

Livro: nº 1 a 10, páginas 34 e 35. 

 Persas 

No livro: páginas 46, 47, 48 e 49 (módulo 2) 

 

 Índia 

No livro: nº 1, 3 e 4, página 18; página 20 (módulo 3) 

 

 China Antiga 

No livro: nº 5, página 18; nº 2, página 21. 

 

 Grécia Antiga 

42. Quais eram as principais características do território ocupado pelos antigos gregos? 

43. Como era a vida: 

a. No espaço urbano: 

b. No espaço rural: 

44. Por qual povo Esparta foi fundada? 

45. A região de Esparta não favorecia o comércio marítimo, porém os espartanos ficaram conhecidos pela: 

46. Explique quem eram, quais suas funções, etc. 

c. Hilotas: 

d. Periecos: 



 

e. Eforos (Eforato): 

f. Gerúsia: 

g. Ápela 

47. O militarismo era muito importante em Esparta, então detalhe fatos e/ou acontecimentos importantes que 

aconteciam dentro dos: 

h. 7 aos 12 anos: 

i. 12 aos 18 anos: 

j. 18 anos: 

k. 18 aos 30 anos: 

l. 30 aos 60 anos: 

48. Diferencie a vida das meninas/mulheres em Esparta e Atenas. 

49. Por qual povo Atenas foi fundada? 

50. Quem tinha e quem não tinha participação política em Atenas? 

51. Explique quem eram, quais suas funções, etc. 

m. Aristocratas: 

n. Hoplitas: 

o. Bulé (Bulleutérion): 

p. Eclésia: 

q. Hélia (Helieia) 

r. Demos: 

s. Ostracismo: 

t. Acrópole: 

u. Ágora: 

v. Confederação de Delos: 

w. Liga do Peloponeso: 

52. O que foi a Revolução Hoplítica? 

53. O que era necessário para ser um cidadão ateniense? 

54. Quem foi o principal legislador de Atenas, e quais suas principais medidas (mínimo 3)? 

55. Quem eram os tiranos? 

56. O que foi a Guerra do Peloponeso e quais seus efeitos (mínimo 2). 

 

 Roma 

No livro: páginas 19 e 20; páginas 44 e 45, módulo 4. 

 

 

Te espero no 7º ano! 

Profª Paula Schaedler 



 

  

Conteúdos – Exame Final 

 

1. Europa Medieval; 

2. Feudalismo: Conceito; Sociedade feudal; Estrutura física do feudo; 

3. Absolutismo e Mercantilismo: Conceitos; Fatores; Origens; Absolutismo monárquico; Práticas e 

princípios Mercantilistas; 

4. Reforma Religiosa: Poder da Igreja; Movimento reformista; Reformismo de Lutero; Contrarreforma; 

Reforma católica; 

5. Renascimento (Origens e características; Europa renascentista); 

6. Expansão Marítima (Portuguesa; Espanhola; Inglesa; Francesa; Holandesa); 

7. Conquista da América e início da colonização (Conquista da América espanhola; Colonização 

espanhola, portuguesa, inglesa, francesa e holandesa); 

8. Sistema colonial: 

a. Colônia de povoamento e de exploração; 

b. Economia colonial;  

c. Civilização do açúcar:  

i. Origem;  

ii. Engenhos. 

9. Escravismo colonial: 

a. O negro escravizado; 

b. Senhores e escravos; 

c. Resistência; 

10. Mineração no Brasil Colônia: transformações econômicas, sociais e culturais; 

 

Exercícios – Exame Final 

 

 Idade Média e Feudalismo 

1. Qual acontecimento, marca a inauguração da chamada Idade Média? 

2. Muitos reis bárbaros converteram-se, que conversão foi esta que se tornou o único laço de união entre os 

diversos reinos? 

3. O que foi o feudalismo? 

4. Qual a maior característica do feudalismo?  

5. O que era um feudo?  

6. Quem era o vassalo? 

7. Quem era o suserano? 

8. Quem era o “suserano dos suseranos”? 

9. A sociedade feudal era dividida em ordens, camadas sociais, que eram definidas conforme o quê? 

10. Quais eram as 3 ordens da sociedade feudal? 

Componente Curricular: HISTÓRIA 
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11. As pessoas consideravam a divisão social, algo natural, pois tinha sido feita por quem? 

12. O que a sociedade feudal pensava sobre as desigualdades sociais, problemas e doenças enfrentadas por 

todos? 

13. Quem eram os mais prestigiosos guerreiros medievais? 

14. Quais as tarefas que os cavaleiros deveriam desempenhar? 

15. O clero era formado por quem? 

16. A igreja esteve muito presente no cotidiano de homens e mulheres medievais, sendo assim, qual era a 

responsabilidade desta instituição? 

17. Qual sua opinião sobre a “riqueza e a pobreza do clero”: 

18. Explique quais eram as responsabilidades dos servos (camponeses) e cite alguns de seus direitos: 

19. Cabia aos servos algumas obrigações feudais, explique as 3 principais? 

a. Corveia: 

b. Talha: 

c. Banalidades: 

20. Os domínios pertencentes ao Senhor Feudal, era composto por 3 partes principais, explique cada uma 

delas: 

a. Manso ou feudo senhorial: 

b. Manso ou feudo servil: 

c. Manso ou feudo comunal: 

21. Qual era a base da economia feudal? 

22. A economia feudal era autossuficiente e fechada, o que isto quer dizer? 

 

 Cultura e Arte Medieval 

23. Por que as igrejas da idade média eram chamadas de “fortalezas de Deus”? 

24. “Além de ser o templo de glorificação de Deus, a catedral era também a casa do povo”. Explique esta 

afirmação. 

25. Qual era o principal tema das pinturas e da arte medieval em geral? 

26. Como era o ensino na idade média, para meninos e meninas? 

27. Cite 2 inventos medievais e sua utilidade:  

28. Explique a rotação trienal de culturas:  

29. Que tipo de desequilíbrio social o crescimento democrático trouxe a Europa Medieval?  

30. Que motivo levou o papa Urbano II a convocar os cristãos para lutarem contra os muçulmanos?  

31. O que foram as cruzadas?  

32. Cite 3 resultados das cruzadas:  



 

33. Quem eram os burgueses na Idade Média?  

34. Quem eram os banqueiros?  

35. De que maneira a crise do feudalismo afetou os nobres, os servos e os burgueses?  

36. Como explicar a escassez de alimentos do século XIV?  

37. O que foi a peste negra?  

 

 Absolutismo e Mercantilismo 

38. O que foi o absolutismo?  

39. Qual frase de Luís XIV tornou-se símbolo do absolutismo e o que ela significava?  

40. O que era a teoria do direito divino?  

41. Cite 2 exemplos de monarcas absolutistas e onde eles reinaram:  

42. O que foi o mercantilismo?  

43. Qual era o principal indicador de riqueza na: 

a. Idade Média:     b. Após a expansão do comércio e a ascensão da burguesia:  

44. Explique o que era cada uma das 4 práticas mercantilistas adotada pelo Estado: 

a. Metalismo:       c. Protecionismo:     

b. Balança comercial favorável:    d. Colonialismo: 

 

 Reforma Religiosa 

45. O que eram as indulgências?  

46. Por que os defensores de Lutero ficaram conhecidos como Protestantes?  

47. Relacione as colunas: 

     (   ) O papa seguiu sendo a autoridade máxima. 

(A) Lutero/ Luteranismo  (   ) Proibiu a venda de indulgências após sua reforma. 

(B) Calvinismo   (   ) Segundo _______ para obter a salvação bastava ter fé para 

(C) Anglicanismo          receber a graça divina e assim ser salvo. 

(D) Companhia de Jesus/ Jesuítas     (   ) ____ defendia a predestinação, pois acreditava que algumas 

(E) Igreja católica pós Reforma        pessoas já estavam escolhidas por Deus para serem salvas. 

     (   ) Conservou o culto a Virgem Maria e aos Santos. 

     (   ) ______ cria em uma vida puritana, sem excessos de luxo e  

     conforto, sem esbanjamento material. 

     (   ) Manteve o celibato e o uso de latim. 

     (   ) O Rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e fundou o 

     Protestantismo. 



 

     (   ) Foi uma iniciativa particular do rei, não um movimento popular. 

     (   ) O rei era a autoridade suprema. 

     (   ) Confirmaram a doutrina católica e rejeitaram o protestantismo. 

     (   ) Foi criada em 1534 por Inácio de Loyola e seis estudantes. 

     (   ) Os ____ faziam votos de pobreza e lançavam-se ao mundo  

           com a missão de divulgar a fé cristã. 

     (   ) Dedicavam-se a educação de crianças e a catequese, ou seja,  

     da conversão de povos não cristãos. 

 

 Renascimento 

48. O que foi o humanismo?  

49. Qual a diferença do antropocentrismo para o teocentrismo?  

50. O que foi o racionalismo?  

51. No que os artistas renascentistas se inspiraram que inclusive deu origem ao nome deste movimento 

(renascimento)?  

52. Quem eram os mecenas?  

53. Cite características das obras de arte do Renascimento: 

54. Os séculos XV e XVI foram marcados pelo auge do Renascimento cultural na Itália. Cite características 

dos renascentistas: 

55. Cite alguns dos principais nomes do Renascimento italiano (nome e sobrenome): 

56. Analise as imagens abaixo e responda às questões. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quais figuras representam melhor a 

pintura do Renascimento?  

 

b) Justifique as escolhas feitas no item 

anterior.  

 

c) Por que você descartou as outras 

imagens? 

3.  

2.  1.  

4.  



 

 Expansão comercial e marítima europeia 

57. Cite 3 razões para a expansão marítima europeia: 

58. O que foi a Revolução de Avis? 

59. Cite o que fez de Portugal o pioneiro nas viagens oceânicas: 

60. O que eram os portulanos? 

61. Que visão de mundo os europeus tinham antes das viagens oceânicas? 

62. Cite 3 consequências da expansão europeia: 

 

 Conquista da América e início da colonização Portuguesa 

63. Como ficou conhecido o período de 1500 e 1530 e porque teve este nome?  

64. Quais motivos levaram D. João a investir na colonização do Brasil em 1530?  

65. Com o plantio de qual produto o Brasil começou de fato a ser uma colônia portuguesa?  

66. Como se a chamou o 1º povoado da colonização portuguesa na América e onde ficava? 

67. O que eram as sesmarias? 

68. Quais eram as obrigações dos sesmeiros? Se os sesmeiros não conseguissem cumprir as exigências da 

coroa, o que poderia acontecer? 

69. O que eram as capitanias hereditárias? 

70. Quem era o capitão-donatário? 

71. Cite 5 direitos e 5 deveres do capitão donatário. 

72. Tomé de Sousa foi o primeiro governador-geral do Brasil, quais eram suas funções? 

73. Quais foram as capitais que o Brasil teve até o dia de hoje? 

74. Tomé de Sousa, fundou a Cidade do Salvador tendo dois grandes objetivos, quais eram eles? 

75. O que eram os engenhos? 

76. Complete o que integra cada parte de um engenho: 

a) Casa-grande:  

b) Moenda:  

c) Engenho real:   

d) Senzala:  

e) Canavial:     

f) Capela: 

g) Chiqueiros e estábulos:       

h) Cozinha do açúcar:  

i) Trabalhadores livres: 

77. Por que trocaram a mão de obra escravizada indígena pela mão de obra africana? 

78. O que eram as feitorias? 



 

79. Quando os africanos escravizados chegavam aos mercados, como eles eram identificados? Quais 

alcançava, os maiores e menores preços? 

80. Quem eram os boçais, os ladinos e os criolos? 

 

 Conquista e colonização da América Espanhola 

81. O que foi o quinto? 

82. Quais as medidas tomadas pelo rei espanhol para fiscalizar a colônia espanhola? 

83. Que tipos de plantas e animais os espanhóis trouxeram para a América espanhola? 

84. Que tipos de produtos americanos foram levados para a Europa? 

85. Qual era a condição de trabalho sofrida pelos indígenas? 

86. Os indígenas deveriam trabalhar nas minas e fazendas sob duas formas: mita e encomienda. Diferencie 

cada uma delas. 

 

 Conquista e colonização da América Espanhola 

87. O que foi o quinto? 

88. Quais as medidas tomadas pelo rei espanhol para fiscalizar a colônia espanhola? 

89. Que tipos de plantas e animais os espanhóis trouxeram para a América espanhola? 

90. Que tipos de produtos americanos foram levados para a Europa? 

91. Qual era a condição de trabalho sofrida pelos indígenas? 

92. Os indígenas deveriam trabalhar nas minas e fazendas sob duas formas: mita e encomienda. Diferencie 

cada uma delas. 

 

 Escravismo Colonial 

93. Explique como era a base de uma família patriarcal da sociedade açucareira do nordeste: 

94. O que é uma família nuclear? 

95. Em MG e SP quando o marido se ausentava, quais funções a esposa desempenhava? 

96. Como era o casamento da época do Brasil colônia? 

97. Como o escravo poderia obter sua liberdade no Brasil? 

98. Explique o que eram os escravos de ganho: 

99. Explique o que eram as irmandades:  

100. O que eram os quilombos? 

101. Para que serviam e o que eram o açoite, o tronco e a palmatória? 

102. Quais trabalhos o negro escravizado realizava nos campos e nas cidades, diferencie. 

103. Os africanos escravizados aceitavam sua condição pacificamente? Explique e dê exemplos. 



 

104. Quem eram os libertos? 

105. Quem eram os alforriados? 

106. Quem eram os quilombolas? 

107. Quais são as duas principais religiões africanas existentes no Brasil? 

 

 O século do ouro 

108. Quando, onde e por quem foi encontrado ouro pela 1ª vez no Brasil? 

109. Como chamavam o tipo de ouro encontrado no Brasil e quais suas vantagens? 

110. Explique o que foi a Guerra dos Emboabas (causas/consequências)? 

111. O que deveria ser feito se uma pessoa encontrasse uma mina de ouro? E que direitos teria o 

descobridor? 

112. O que significava e o que significa hoje, a expressão: “Santo do pau oco”? 

113. A Coroa portuguesa cobrava vários impostos e taxas, entre eles o quinto e a capitação. O que 

significa cada um deles? 

114. Para que serviam as Casas de Fundição? 

115. Faça um esquema explicando como se deu a descoberta e exploração de diamantes no Brasil. 

116. Cite 5 (cinco) mudanças ocorridas no Brasil em decorrência da descoberta de ouro. 

117. Complete o quadro com as frases abaixo: 

A Queda dos preços dos alimentos. 

B Escassez de alimentos e fome. 

C Extermínio, migração e escravização de indígenas. 

D Insurreição Pernambucana. 

E Revolta de Cuiabá. 

F Suspensão do Quinto. 

G Cobrança da Capitação. 

H Direitos de entrada. 

I Divisão da mina em datas. 

J Criação das Casas de Fundição. 

L Criação do Distrito Açucareiro na região do Tijuco. 

M Colonização da faixa litorânea. 

N Fundação de vilas e cidades. 

O Ruralização. 

P Camada média numerosa e diversificada. 

Q Crescimento do mercado intercontinental. 

R Transferência  da capital da colônia para Salvador. 

 

Mineração 

Conflitos e problemas sociais Controle da Coroa Portuguesa Mudanças que provocou 

   

Te vejo no 8º ano!!! 



 

 

Conteúdos – Exame Final 

 

1. Revolução Inglesa; 

2. Iluminismo; 

3. Independência dos Estados Unidos;  

4. Desenvolvimento dos Estados Unidos; 

5. Revolução Francesa; 

6. Revolução Industrial; 

7. Imperialismo; 

8. Independência da América Espanhola; 

9. Independência do Brasil. 

10. Primeiro Império; 

11. Segundo Império; 

12. Abolição da escravatura; 

13. República. 

 

Exercícios – Exame Final 

 

 Revolução Inglesa  

1. O que foi a Revolução Inglesa? 

2. O que significou a Dinastia Tudor para a Inglaterra? 

3. O que foi a lei dos cercamentos? 

4. Qual a principal consequência da Revolução Gloriosa? 

5. O que previa a Declaração dos Direitos assinada por Guilherme de Orange? 

 

 Iluminismo 

6. Duas instituições davam suporte ao Antigo Regime, explique cada uma delas: 

a. Monarquia absolutista: 

b. Sociedade estamental: 

7. No século XVII, John Locke contestou a doutrina do direito divino dos reis e qualquer forma de governo 

autoritário. Cite algumas das afirmações deste filósofo. 

8. Em meados do século XVIII uma nova visão de mundo difundiu-se entre intelectuais burgueses e 

nobres, esta forma de pensar deu origem ao iluminismo que tinha como principais características: 

9. Cite 3 comportamentos, atos e/ou atitudes que os filósofos iluministas criticavam: 

10. 3 principais filósofos se destacaram no pensamento iluministas, cite as principais ideias deles: 

a. Rousseau: 

b. Montesquieu: 
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c. Voltaire: 

11. Como foi realizada a difusão dos pensamentos iluministas? 

12. Que ideias e práticas propunha o liberalismo, que surgiu no século XVIII, fruto do pensamento 

iluminista? 

13. O liberalismo atendia aos interesses da burguesia ascendente, desejosa de autonomia econômica e maior 

participação política. Sabendo disso, responda: 

a. No que baseava-se o liberalismo político? 

b. Qual era o maior objetivo do liberalismo econômico? 

14. Quais as principais reformas realizadas pelos déspotas esclarecidos? 

15. Que medidas o Marquês de Pombal tomou em Portugal e suas colônias, inspirado no pensamento 

iluminista? 

 

 EUA 

16. Quais consequências do contato dos nativos americanos com os europeus no século XVI?  

17. Como se deu o contato do cavalo com os indígenas e quais inovações este contato trouxe?  

18. Cite alguns motivos para a colonização da América do Norte:  

19. Quem foram os maiores beneficiados do comércio triangular?  

20. O que foi a Lei do Selo?  

21. O que foi o Massacre de Boston?  

22. O que foi a Lei do Chá?  

23. Explique o decreto feito em 1774 conhecido como Leis Intoleráveis.  

24. Relacione as colunas: 

 

(1) Colônias do Norte e Centro (   ) agricultura diversificada. 

(2) Colônias do Sul   (   ) latifúndios monocultores. 

      (   ) mão de obra escrava (plantations). 

      (   ) Criavam porcos. 

      (   ) Fornecedores de matéria prima para a Europa e  

       consumidoras de produtos da metrópole. 

      (    ) produziam lá, couro, ferro e madeira. 

      (   ) Mão de obra era familiar, assalariada e com regime de 

       servidão temporária. 

      (   ) Plantio de tabaco, algodão, arroz e anil. 

 



 

25. O que foi a Lei do Povoamento?  

26. O que significava o “Destino Manifesto” para os colonos norte-americanos?  

27. Cite 2 grandes consequências da marcha para o oeste:  

28. Que relação há entre a Guerra da Secessão e a Marcha para o Oeste? 

29. O que foi a política Big Stick? 

30. Interesses diferentes continuaram dividindo o Sul e o Norte mesmo depois da independência americana, 

sendo assim, relacione as colunas: 

 

(A) Sul   (   ) Industria em ascensão desde 1820. 

(B) Norte   (   ) Produção diversificada e voltada para o abastecimento interno. 

    (   ) Escravista e agrícola, com grande fazendas monocultoras de algodão  

    e tabaco. 

    (   ) defendiam um modelo baseado na pequena propriedade de produção  

    variada. 

    (   ) via na pequena propriedade uma ameaça direta aos interesses dos  

    grandes monocultores. 

    (   ) queria a manutenção de altas taxas alfandegárias. 

    (   ) diziam que as tarifas deveriam ser reduzidas para valorizar a   

    importação de produtos industrializados. 

 

 Revolução Francesa  

31. Durante o reinado de Luís XVI a França estava dividida em 3 estados. Que estados eram estes e quem os 

formava? 

32. Quem eram os sans-culottes?  

33. Cite 3 motivos para a formação da Assembleia dos Estado Gerais: 

34. O que era a Bastilha?  

35. Que fato marca o início da Revolução Francesa?  

36. O que dizia na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão?  

37. O que determinava a Constituição Civil do Clero?  

38. Que mudanças acabavam com o absolutismo na França?  

39. Quem eram os Jacobinos?  

40. Quem eram os Girondinos? 

41. O que aprovava a Constituição de 1793?  

42. Qual a penalidade sofrida por Luís XVI e Maria Antonieta pelo crime de conspirar contra a nação?  



 

43. Por que o período de agosto de 1793 e 07 de 1794 ficou conhecido como Terror?  

44. O que previa a Constituição de 1795?  

45. O que foi o Golpe 18 Brumário?  

 

 A Era de Napoleão 

46. Como se chamou o período entre o Golpe do 18 Brumário e a coroação de Napoleão? 

47. Que diferença existe entre o regime político do Consulado e o do Império? 

48. Que relação existe entre o Bloqueio Continental e a Campanha da Rússia? 

 

 Revolução Industrial 

49. Antes do desenvolvimento das máquinas como era feita a produção de mercadorias? 

50. Explique as diferenças e semelhanças entre artesanato e manufatura: 

51. Qual foi a 1ª nação industrializada do mundo? 

52. Através de que atividade a Inglaterra acumulou riqueza? 

53. Que mudanças ocorridas no século XVII favoreceram o desenvolvimento de atividades comerciais? 

54. Que consequências levaram a Inglaterra a realizar o cercamento dos campos (lei dos cercamentos)? 

55. Explique porque houve aumento na produção agrícola: 

56. Quais as principais utilidades do ferro e do carvão? 

57. Cite 3 efeitos da Revolução Industrial: 

58. Diferencie quem é o trabalhador e o proprietário dos meios de produção no sistema capitalista: 

59. Quais eram as condições de trabalho dos operários: 

60. Cite 3 impactos ambientais ocorridos durante a Revolução Industrial: 

61. Após a metade do século XIX o processo de industrialização se intensificou, começaram a investir no 

trabalho de cientistas, buscando inventos que gerassem mais lucro. Cite 5 destes inventos: 

62. Explique: Truste, Cartel, Holding, Oligopólio. 

63. Cite 3 mudanças ocorridas no urbanismo após a Revolução Industrial: 

 Neocolonialismo & Imperialismo 

64. Explique o que foi o neocolonialismo. 

65. Em que época e quais áreas sofreram o processo de neocolonialismo? 

66. Cite 5 motivações para o processo de neocolonialismo? 

67. Cite 5 consequências do processo de neocolonialismo? 

68. Quais eram os pretextos que os europeus usavam para justificar o neocolonialismo? 

Cite 3 consequências do neocolonialismo. 



 

 Independência da América Espanhola 

69. Por que a Espanha se obrigou a vender licenças a companhias europeias e norte-americanas para 

comercializar com suas colônias? 

70. O que significou para estrangeiros e colonos o início da comercialização, após a venda de licenças pela 

Espanha? 

71. Quem eram os chapetones? Que funções desempenhavam? 

72. Quem eram os criollos? Que funções desempenhavam? 

73. Como viviam os indígenas, mestiços e escravizados nas colônias espanholas? 

74. Cite 3 acontecimentos que antecederam a independência das colônias espanholas e que estão diretamente 

ligadas a este fato: 

75. O que propunha Simon Bolivar o que de fato ele conseguiu? 

76. Que fato marca o início do processo de independência da América espanhola? 

77. O que dizia a Doutrina Monroe e quem a elaborou? 

 

 Independência do Brasil e o Primeiro Reinado 

78. Por que D. João decidiu transferir a Família Real para o Brasil? 

79. Em 22 de janeiro de 1808 chegaram a Bahia, apenas a Família Real? Explique. 

80. Cite 2 medidas que D. João tomou ao chegar ao Brasil? 

81. Descreva como era o RJ antes da chegada da família Real. 

82. Cite 3 construções públicas que foram feitas após a chegada da família real e que ainda existem no RJ: 

83. Qual foi o primeiro jornal publicado no Brasil? 

84. Que tipos de reflexos a chegada da corte, trouxe aos brasileiros? Dê exemplos. 

85. Por que D. João elevou a colônia brasileira a Reino Unido de Portugal e Algarves? 

86. Quem governou Portugal enquanto a família real estava no Brasil? 

87. O que foi a Revolução do Porto? Ela alcançou seus objetivos? 

88. O que representaria uma monarquia dual? 

89. As divergências entre portugueses e brasileiros nas cortes agitaram e dividiram a população, o que 

pensavam: 

a. Os grandes proprietários: 

b. As camadas médias urbanas: 

90. O que significou o Dia do Fico para a história do Brasil? 

91. O que aconteceu em 7 de setembro de 1822? 



 

92. Tradicionalmente, afirma-se que a independência do Brasil ocorreu sem guerras, pacificamente. Você 

concorda com isso? Justifique com exemplos. 

93. O que previa a constituição promulgada em 1824? 

94. Na constituição de 1824 foram constituídos quatro poderes, explique cada um deles: 

c. Executivo: 

d. Moderador: 

e. Legislativos: 

f. Judiciário: 

 

Período Regencial 

95. Quais medidas foram tomadas nos primeiros anos do governo regencial para descentralizar o 

poder político? 

96. Que significado social e político teve a abdicação de D. Pedro I? 

 

97. Complete o quadro abaixo com as informações que se pedem. 

 
CABANAGEM 

LEVANTE DOS 

MALÊS 

GUERRA DOS 

FARRAPOS 

Ano    

Província    

Camada social 

dos 

participantes 

   

Intenção dos 

participantes 
   

Repressão do 

movimento 
   

 

 Segundo Reinado 

98.  O que foi o golpe da maioridade? 

99. Descreva as semelhanças e diferenças entre liberais e conservadores. 

100. Por que as eleições, realizadas em 1840, ficaram conhecidas como eleições do cacete? 

101. Explique o que significava o “Parlamentarismo à Brasileira”. 



 

102. Explique o que foi a lei Eusébio de Queirós. 

 

 Segundo Reinado 

103. O que foi o golpe da maioridade? 

104. Por que as eleições, realizadas em 1840, ficaram conhecidas como eleições do cacete? 

105. Explique o que significava o “Parlamentarismo à Brasileira”. 

106. Explique o que foi a lei Eusébio de Queirós. 

 

 Abolição da escravatura 

107. O que eram os Clubes Abolicionistas? 

108. Explique: 

a. Lei Rio Branco ou Lei do Ventre Livre (1871). 

b. Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei dos Sexagenários (1885). 

c. Lei Aurea. 

 

 República 

109. Qual foi o maior conflito internacional da América do Sul? 

110. Faça um resumo da Guerra do Paraguai fornecendo as seguintes informações: 

a. Período da guerra: 

b. Países envolvidos: 

c. Causas: 

d. Consequências: 

111. O que foi o Tratado da Tríplice Aliança? 

112. Explique o que foi o golpe de 15 de novembro. 

 

Bons estudos! 

Confio no seu potencial! 

Profª Paula Schaedler 


