
 

 

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. Diferencie, tempo da natureza com tempo cronológico: 

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

3. Qual evento marca o início do calendário cristão? 

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

que esta periodização deve ser utilizada com cuidado. 

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

a. Século: 

b. Década: 

c. Milênio: 

d. Quartel: 

 

 Mesopotâmia 

6. O que quer dizer Mesopotâmia? 

7. Cite 2 inventos importantes dos sumérios? 

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

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

 

 Egito 

10. Qual era o principal rio do Egito Antigo? 
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11. Como se chamavam os dois reinos que foram unificados pelo Rei Menés?  

12. Quem foi o primeiro faraó do Egito? 

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

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

15. Por que os egípcios desenvolveram as mumificações?  

16. Descreva o processo de mumificação: 

 

 África na antiguidade – Cuxe 

17. O que são os oásis? 

18. Que hábitos egípcios os cuxitas adotaram? 

19. Quem eram as Candaces e qual sua função? 

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

 Fenícios 

21. Os fenícios ficaram conhecidas pelo que? 

22. Faça a pirâmide social da sociedade fenícia. 

23. Qual a importância dos faróis para os fenícios? 

24. Explique como era a religião fenícia. 

25. Qual o maior legado deixado pelos fenícios? 

 Hebreus 

26. Quais as principais atividades econômicas dos hebreus? 

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

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

29. Quem eram os juízes? 

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

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

32. O que eram as caravanas? 

 Persas 

33. O que eram as satrápias? 

34. Quem eram os sátrapas? 

35. Sobre a religião dos persas responda: 

a. Qual o nome da religião persa? 

b. Quem foi seu fundador? 

c. O que esta religião pregava? 



 

 Grécia Antiga 

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

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

a. Hilotas: 

b. Periecos: 

c. Eforos (Eforato): 

d. Gerúsia: 

e. Ápela 

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

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

f. Aristocratas: 

g. Hoplitas: 

h. Bulé (Bulleutérion): 

i. Eclésia: 

j. Hélia (Helieia) 

k. Demos: 

l. Ostracismo: 

m. Acrópole: 

n. Ágora: 

o. Confederação de Delos: 

p. Liga do Peloponeso: 

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

41. 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. Crise do Império Romano; 

2. Expansão do Islamismo; 

3. A época medieval na Europa; 

4. Renascimento; 

5. Grandes Navegações; 

6. Reformas Religiosas e Absolutismo; 

7. Colonização da América; 

 

Exercícios – Exame Final 

 

 Crise do Império Romano 

1. Por que a Idade Média também foi chamada de “Idade das Trevas”? 

2. Quem os romanos chamavam de bárbaros? 

3. Quem eram os comitatus? 

4. Explique como era a crença religiosa dos germânicos. 

 

 A Expansão do Islamismo 

5. Quem foi o fundador do Islamismo? 

6. O que é o jihad?  

7. O que defendem xiitas e sunitas? 

8. Explique a diferença entre os termos árabe e muçulmano. 

 

 A época medieval na Europa 

9. Diferencie o Suserano do Vassalo? 

10. Diferencie 

a) Servos de escravos: 

b) Manso servil: 

c) Manso senhorial: 

d) Manso comunal: 

e) Talha: 

f) Corveia: 

g) Banalidades: 

11. Explique como acontecia a rotação trienal de culturas e qual sua importância: 
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12. O que foram as cruzadas? Quem criou? Qual o objetivo? 

13. O que foi a usura? 

14. O que foi a peste negra e quais suas consequências? 

 

 Renascimento 

15. Onde teve início do Renascimento? 

16. Quem eram os mecenas? 

17. Durante a Idade Média, os seres humanos eram considerados pecadores incapazes de pensar livremente. 

E durante o Renascimento, como o ser humano era visto? 

 

 Grandes Navegações 

18. O que foram as grandes navegações? 

19. Antes da descoberta do caminho marítimo para as Índias, como era feito o comércio de especiarias? Que 

povos controlavam esse comércio? 

20. O que determinou o tratado de Tordesilhas? Em que ano ele foi assinado? 

21. O que eram as “Índias”? 

 

 Reformas Religiosas e Absolutismo 

22. Qual contexto histórico que deu início as reformas religiosas? 

23. O que foram a simonia e as indulgências? 

24. O que foi o Tribunal do Santo Ofício e para que servia? 

25. O que foi o absolutismo?  

26. O que era a teoria do direito divino?  

27. O que foi o mercantilismo?  

28. Explique o que era cada uma das 3 práticas mercantilistas adotada pelo Estado: 

a. Metalismo:          

b. Balança comercial favorável:     

c. Protecionismo (exclusivo comércio): 

 

 Colonização na América 

29. Sobre a conquista do Império Asteca, responda: 

a. Quem foi o oficial responsável? 

b. Onde e quando ele desembarcou no território Asteca? 

c. Como os espanhóis foram recebidos? 



 

d. Como aconteceu a execução de Tenochtithán? 

e. Cite 3 fatores que possibilitaram a vitória dos espanhóis sobre os nativos. 

30. Sobre a conquista do Império Inca, responda: 

a. Quem foi o oficial responsável? 

b. Onde e quando ele desembarcou no território Inca? 

c. Como os espanhóis foram recebidos? 

d. Como aconteceu a execução de Atahualpa? 

31. Explique o que foi a mita e a encomienda? 

32. Explique quem são e/ou quais são suas funções: 

a. Cabildos: 

b. Chapetones: 

c. Criollos: 

d. Mestizos: 

e. Indigenas: 

f. Africanos: 

 

 Colonização da América Portuguesa 

33. Cite exemplos da influência africana na cultura brasileira. 

34. Como as pessoas escravizadas resistiam à condição de escravos? 

35. Quem eram os bandeirantes? 

36. O que foram as chamadas bandeiras de preação? 

37. O que foram as chamadas bandeiras de prospecção? 

38. Quando e onde foi encontrado jazidas de ouro no Brasil colônia? 

39. O que foi o quinto real? 

40. Para que serviam as casas de fundição? 

41. Quem compunha a principal mão de obra de extração mineradora? 

42. Quem eram os tropeiros? 

43. O que foram as monções? 

 

 

Te espero no 8º ano! 

Profª Paula Schaedler 



 

 

Conteúdos – Exame Final 

 

1. Revolução Inglesa; 

2. Antigo Regime; 

3. Iluminismo; 

4. Revolução Americana; 

5. Revolução Francesa; 

6. Revolução Industrial; 

7. Independência do Brasil; 

8. Segundo Reinado; 

9. Fim da Monarquia e início da República no Brasil; 

10. Imperialismo (África no século XIX). 

 

Exercícios – Exame Final 

 

 Revolução Inglesa 

1. No que consistiu a Revolução Inglesa? 

2. O que foi a Lei dos Cercamentos? 

3. O que previa a declaração dos Direitos? 

 

 O Antigo Regime 

4. Explique o que é o sistema feudal. 

5. Na França as camadas sociais eram chamadas de estamentos ou estados. Explique quais eram suas 

principais características e que tipo de pessoas formavam cada Estado: 

a. Primeiro Estado: 

b. Segundo Estado: 

c. Terceiro Estado: 

 

 Iluminismo  

6. Três principais filósofos se destacaram no pensamento iluministas, cite as principais ideias deles: 

a. Rousseau: 

b. Montesquieu: 

c. Voltaire: 

7. Quais as principais reformas realizadas pelos déspotas esclarecidos? 
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8. Que medidas o Marquês de Pombal tomou em Portugal e suas colônias (Brasil), inspirado no 

pensamento iluminista? 

9. O que foi o mercantilismo e qual sua importância? 

 

 Revolução Americana 

10. No que consistia: 

a. a Lei do Açúcar 

b. a Lei da Moeda 

c. a Lei do Selo 

d. Leis Intoleráveis 

11. O que foi o Massacre de Boston? 

12. O que foi a Festa do Chá de Boston? 

13. O que determinava a Declaração de Independência das Treze Colônias? 

14. Qual era o objetivo da Convenção da Filadélfia? 

 

 Revolução Francesa 

15. Qual o objetivo da Assembleia Nacional? 

16. O que foi a Convenção Nacional, quais seus principais objetivos e o que ela proclamou? 

17. A Revolução Francesa contou com diferentes representações políticas, explique que tipo de pessoas 

formavam cada grupo: 

a. Girondinos 

b. Jacobinos 

c. Planície ou planalto 

18. Quem eram os sans-culotes? 

 

 Revolução Industrial 

19. Explique as diferenças e semelhanças entre artesanato e manufatura. 

20. Cite duas situações que levaram os ingleses a acumular capitais. 

21. Cite 2 recursos naturais indispensáveis durante a revolução e suas principais utilidades. 

22. Explique no que consistia a lei dos Vadios. 

 

 Independência do Brasil 

23. O que foi o Bloqueio Continental e quem o impôs? 

 



 

24. Em Salvador, D. João assinou um decreto de abertura dos portos as nações amigas. O que permitia este 

decreto e o que ele significou? 

25. O que propunha: 

a. Tratado de Navegação e Comércio: 

b. Tratado de Aliança e Amizade: 

26. Por que o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815? 

27. Quais as principais causas da Revolução do Porto e quais suas reivindicações? 

28. O que foi o Dia do Fico? 

29. O partido português era formado por quais classes sociais e quais eram seus interesses?  

30. O partido brasileiro era formado por quais classes sociais? 

31. O partido brasileiro se dividiu em duas correntes. Que correntes eram estas e quais seus interesses? 

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

 

 Consolidação da Independência no Brasil 

33. O que foi a Assembleia Constituinte e qual seu objetivo? 

34. Cite o nome de cada poder instituído na Constituição de 1824 e quais suas funções. 

35. O que foi a Confederação do Equador? 

36. Cite 3 fatores que contribuíram para que o governo de D. Pedro I entrasse em crise. 

37. Quais eram os principais grupos políticos brasileiros na época da Regência? O que cada um deles 

propunha? 

a. Restauradores: 

b. Liberais Moderados: 

c. Liberais Exaustados: 

 

 Segundo Reinado 

38. O que foi o Golpe da Maioridade? 

39. Explique como funcionava o trabalho escravo nos cafezais. 

40. Cite 3 formas de resistência escrava. 

41. O que eram os quilombos? 

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

a. Período da guerra: 

b. Países envolvidos: 

c. Causas: 

d. Consequências: 



 

 

 Fim da monarquia e início da República 

43. No final do século XIX, os cafeicultores paulistas que mais investiam na modernização de suas lavouras 

passaram a financiar a importação de mão de obra. Sobre esse assunto, responda: 

a. Quais motivos traziam trabalhadores estrangeiros para o Brasil? 

b. O que era a Sociedade Promotora da Imigração? 

c. Como eram os contratos firmados com a primeira leva de estrangeiros? 

d. Por que muitos imigrantes, após trabalharem por um período nas fazendas de café, optavam por 

buscar oportunidades de trabalho nas grandes cidades brasileiras? 

44. O que foi a Lei de Terras? 

45. Sobre a abolição da escravidão no Brasil, responda. 

a. O que foi o Movimento Abolicionista? 

b. Explique as leis abolicionistas brasileiras nos respectivos contextos em que foram aprovadas. 

c. Qual o nome da lei que pôs fim à escravidão no Brasil? Quem a aprovou? E quem a assinou? 

d. Que setores da sociedade participaram do processo de luta pelo fim da escravidão? Em que 

medida a adesão popular à causa da abolição foi importante? 

e. O que aconteceu com os ex-escravos após a vigência da lei que pôs fim a escravidão? 

f. O que eram as redes de solidariedade? Qual foi sua importância? 

46. Explique com suas palavras o que foi o Movimento Republicano. 

 

 África no século XIX 

47. O que foi o Imperialismo? 

48. Cite algumas formas de resistência africana contra os invasores da África. 

49. Quais foram as principais consequências do imperialismo para os africanos? 

 

 

Bons estudos! 

Confio no seu potencial! 

Profª Paula Schaedler 


