
 

  



Prezados Alunos,  

 

Como é de seu conhecimento nós estamos passando por um momento delicado 

para a saúde, a pandemia do Corona Vírus. Por essa razão devemos ficar em 

casa e, por meio do distanciamento social, diminuir o risco de transmissão. 

A sala de aula não é o único espaço para aprender, então vamos experimentar 

uma nova maneira de aprendizagem?  

A seguir você encontrará um roteiro de estudos, cujo objetivo é ajudá-los a 

resolver as atividades propostas e dar continuidade aos seus estudos. 

Estamos a disposição para orientá-los no que for preciso. Em caso de dúvidas 

entre em contato com a professora Jurema através dos seguinte canal: 

  E-mail: juremendonca@professor.educacao.sp.gov.br  

Nos seguintes horários de atendimento: 

 Segunda-feira: 16h – 19h  

 Terça-feira: 8h – 15h  

 Quarta-feira: 15h – 22h 

 Quinta-feira: 15h – 22h 

 Sexta-feira: 15h – 22h 

 

Bons estudos! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            A Idade Moderna e o Antigo Regime 

 INSTRUÇÕES: 

 Ler a introdução (pág.09/10) 

 Entender e caracterizar: Mercantilismo, Capitalismo, Balança Comercial 

Favorável, Protecionismo, Monopólio, Produtividade, Manufatura.  

  Entender e conceituar Estados Nacionais e Absolutismo (pág. 16 a 20). 

 Ler: Você Sabia? (Pág.19). 

   Compreender a Reforma Protestante, conceituar dogma e Teologia, 

conhecer Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII (pág.23 a 27) 

   Entender que a contrarreforma foi uma reação católica contra o 

protestantismo. (pág.28). 

 

 

 ATIVIDADES 

 

Leia o texto abaixo para responder as questões 

 

 

                                                       A Europa Moderna 

    A partir do século XV, a Europa começava a deixar para trás o mundo medieval e a entrar 

na época moderna. Era o tempo das Grandes navegações e das descobertas marítimas. 

Explorando os mares, começaram a integrar diversas regiões do mundo, antes isoladas pela 

distância ou pelas diferenças culturais, como a América e o Extremo Oriente. 

     Assim, começava a se formar os primeiros sinais do Capitalismo e a intensa atividade 

comercial, a busca pelo lucro e o acúmulo de capitais e riquezas. Os burgueses começaram a 

ganhar espaço.   

     No plano cultural foi ficando para trás a interpretação religiosa do mundo, e consolidando -

se uma visão fundamentada na ciência e no humanismo. 

     A fé católica e a estrutura da igreja seriam abaladas pelos movimentos da Reforma, que 

provocaria longos conflitos em diversas regiões da Europa, impulsionando a contra -reforma.         

Parte do clero passou a ser acusada de não cumprir com suas obrigações religiosas. Houve o 

descontentamento no mundo cristão, dando início a um movimento que questionava as 

práticas dos membros da igreja que resultou na Reforma Protestante. 

     Em tempos políticos, o fortalecimento do poder dos reis era apoiado pela burguesia. 

     A autoridade dos reis, tornar-se-ia absoluta e seria justificada pela teoria da origem divina,  

o rei só prestaria conta de seus atos a Deus, o rei era lei. (Absolutismo). Portugal foi o primeiro 

Estado nacional moderno. 

    Foram séculos de transformações. A Europa estava muito diferente daquela dos tempos 

medievais, mas ainda persistia muitos traços dos séculos, anteriores, como a forte 

religiosidade e a exclusão das camadas populares da vida política. 
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    No mundo medieval, a terra era principal riqueza. Na Europa do início dos tempos modernos, 

percebe-se a crescente valorização do dinheiro. Rico era quem tinha capital e não mais quem 

tinha a posse de terra.  

 

 

01)  Responda as questões. 

 

a)  Pensando nos dias atuais, você acha que as camadas populares ainda são 

excluídas da vida política? 

b) Quem tem poder de tomar decisões em relação a vida dos cidadãos?  

 

02) Preencha os espaços usando as palavras: Lei, soberana e absolutismo 

 

 

a) Os primeiros estados modernos foram organizados 

com base nas monarquias nacionais, tendo 

o_________________ como forma de governo. 

 

b) o rei governava de forma___________ e absoluta. 

 

c) O rei não dividia seu governo com ninguém. O rei era 

a__________________ 
 

 

 

 

 

03) Leia o texto para responder as questões. 
 

 

  

                 INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

 

A intolerância religiosa é o desrespeito ao 
direito das pessoas de manterem as suas crenças 
religiosas. 

 São atos intolerantes as ofensas pessoais por 
conta da religião ou as ofensas contra liturgias, 
cultos e outras religiões. Ações desse tipo, em 
suas formas mais graves, podem resultar em 
violência, como agressões físicas e depredação 
de templos. 

Boa parte dos que praticam atos ofensivos e 
intolerantes é composta por pessoas de maiorias religiosas e por aquelas que 
carregam interpretações fanáticas sobre seus escritos religiosos.  intolerância religiosa, não é 
apenas agressões físicas e verbais. Também podemos identificar como atos intolerantes: a 



profanação pública de símbolos religiosos, com o objetivo de afetar pessoas daquela 
denominação, a destruição de locais de culto, a recusa à prestação de serviços nesses locais, 
a restrição ao acesso a locais públicos ou coletivos por conta de fatores religiosos. 
O artigo 5° da Constituição Federal afirma: 
       Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias.  
 

 

Intolerância: comportamento, atitude odiosa e agressiva de caráter político ou religioso, 
daqueles que possuem diferentes opiniões. 

 

 

a) Descreva com suas palavras o que é intolerância? 

b) Faça um comentário sobre o artigo quinto da Constituição federal? 

c) Comente sobre o massacre na noite São Bartolomeu. (livro pag.26). 

d) Comente sobre a Reforma Protestante e a contrarreforma (livro 

pág.23/24/28). 

 

04)  Observe o esquema abaixo e complete com as palavras que faltam. 

 

 

O sistema mercantilista era composto de um conjunto de práticas econômicas, marcadas pela 

forte interferência dos Estados Nacionais, que buscavam se   fortalecer e enriquecer praticando 

atividades comerciais. 

 

 

 

 



 

                            Descoberta de Outros Mundos  

 INSTRUÇÕES: 

 Ler a introdução (pág.32/33) 

 Entender que a expansão da modernidade europeia por meio das grandes 

navegações e dos encontros ocorridos, levou a um desdobramento do 

capitalismo comercial europeu. (pág.33) 

 Entender a importância das especiarias no comércio europeu. (pág.33). 

 Compreender porque Portugal foi o primeiro país da Europa a fazer 

grandes navegações (Pág.34/35). 

   Compreender e analisar a chegada de Pedro Álvares Cabral (pág. 43) 

 Reconhecer a empresa açucareira como base da produção econômica no 

Brasil e que a produção agrícola dependia de três pilares: latifúndio, 

monocultura e mão de obra escrava, o papel dos bandeirantes e dos 

padres Jesuítas. (pág.49/50). 

 Identificar as razões da utilização do trabalho indígena e africano no 

Brasil. Descrever o engenho de açúcar, identificando-o como unidade 

básica de produção colonial ( pág,50/51/52). 

 Entender a diferença entre a sociedade açucareira e mineradora. 

Conceituar quilombo. (pág.53/54) 

 Ler A colonização da América espanhola e Momento cidadania. pá.54 a 

56).  
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 ATIVIDADES 

 

01)  Vamos resolver o caça-palavras. 

 

P E D R O A C A B R A L B H 

R Ç C I E E A H Y F U  F C A 

T P O S S E G A L R H  O X  I 

Y C B N J  L T P I L H  M L R 

 I J R U M  I T D I N M  J  I O 

S M E E I K E P F Z  L T T L 

T Z A I U  I R  I N Q  I O O C 

M A J U K C R A R  I  O O R V 

R A X E S O A  I Y Á  R R A  I 

 I A G T  I W S L T H  R A L C 

A B R I L M A R Ç  I  Ç Y G O 

N R H E Ç C N T Ã J  I I U R 

I D F D E D O U R O T R  I S 

L E V U X Ç Â  I N D  I O S O 

S L C G D L A T I V O A L P 

A E D R A L P  O R T U G  A L 

 

(Observação para responder essa questão consulte seu livro na página 43 

e 44) 

 

a)  Em 1500, o rei de   __________enviou em caráter oficial, uma frota com 

aproximadamente 1.500 homens para tomar ________ das__________ 

b) Chefiada por______________________________ 

c) As embarcações chegaram ao ______brasileiro no dia 22 de _______de 

1500. 

d) O principal interesse de Portugal era 

encontrar___________________________________________________   

 

02)   Pesquise em um dicionário ou no seu livro o significado das palavras 

abaixo e escreva uma frase com cada uma delas. 

 

a) Feitoria 

b) Latifúndio 

c) Especiaria 

d) Monocultura  
 

 



03)  Observe a imagem, para responder a questão. 
 

 
 
Oscar Pereira da Silva 1867-1939, 
foi um pintor, desenhista, decorador 
e professor brasileiro. Dentre suas 
obras destaca -se a “Representação 
do desembarque de Pedro Álvares 
Cabral, no litoral de Porto Seguro 
em abril de 1500”. É uma obra a 
óleo sobre tela. 
 

 
 
 

a)  Quais personagens estão retratados na tela? 

b)  Escreva o nome do autor da obra 

c)  Local da chegada:  

d)  Ano da chegada: 

 

 

04)  Leia o texto abaixo para responder as questões. 

 

  História dos Quilombos 

      No período de escravidão no Brasil (séculos 
XVII e XVIII), os negros que conseguiam fugir 
se refugiavam em locais bem escondidos e 
fortificados no meio das matas. Estes locais 
eram conhecidos como quilombos. A 
palavra quilombo vem do idioma banto, sendo 
uma referência a "guerreiro da floresta". 

 Nestas comunidades, eles viviam de acordo 

com sua cultura africana, plantando e 

produzindo em comunidade.  Muitos escravos 

após fugirem, buscaram abrigo no Quilombo dos Palmares, (1605-1694) localizado no estado 

de Alagoas. 

  Palmares foi um dos mais importantes quilombos do Brasil. A luta contra os negros de 

Palmares durou por volta de cinco anos, apesar de todo o empenho e determinação dos 

negros chefiados por Zumbi, (1655-1695) eles, foram derrotados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Os quilombos representaram uma das formas de resistência e combate à escravidão. 

Rejeitando a cruel forma de vida, os negros buscavam a liberdade e uma vida com dignidade, 

resgatando a cultura e a forma de viver que deixaram na África e contribuindo para a formação 

da cultura afro-brasileira. 

 Comunidades quilombolas na atualidade 

  Muitos quilombos, por estarem em locais afastados, permaneceram ativos mesmo após a 

abolição da escravatura em 1888. Eles deram origens às atuais comunidades quilombolas 

(quilombos remanescentes). Existem atualmente cerca de 1.500 comunidades quilombolas 

certificadas pela Fundação Palmares, embora as estimativas apontem para a existência de 

cerca de três mil. Grande parte destas comunidades está situada em estados das regiões 

Norte e Nordeste. 

  No estado de São Paulo no vale do Ribeira 51 comunidades foram reconhecidas como 

quilombos. 

Os integrantes das comunidades quilombolas possuem fortes laços culturais, mantendo suas 

tradições, práticas religiosas, relação com o trabalho na terra e sistemas de organização 

social próprio. 

  O decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, regulamentou em todo território nacional 

os procedimentos para identificação, delimitação, reconhecimento e titulação das terras 

ocupadas por comunidades quilombolas. Portanto, as comunidades remanescentes de 

quilombos já são reconhecidas e amparadas pela lei brasileira.  

 

 

a) Qual o significado da palavra quilombo? 
b) Como viviam os escravos nos quilombos? 
c) Como vivem atualmente os integrantes das comunidades quilombolas? 
d) Escreva um pequeno sobre os quilombolas. 

 
 
 

05)  Leia o “Você Sabia?” no seu livro (pág.45) escreva um pequeno texto 
sobre o pau-brasil. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



06)  Assinale a alternativa correta 
 
 

     As missões ou aldeamentos eram 
povoados indígenas cujo objetivo principal 
era catequizar os índios. 
Para que adotasse a fé cristã, a população 
indígena tinha de ser instruída e ganhava 
conhecimentos de leitura e escrita. 
     Nessas missões os indígenas deveriam 
aprender o português, abandonar suas 
crenças e seguir os rituais católicos, vestir 
roupas como os europeus e trabalhar na 
lavoura para prover o sustento do 
aldeamento. 
 

 
Esses povoados foram criados e administrados pelos: 

 
a) Pastores  
b) Jesuítas 
c) Colonos 
d) Bandeirantes 

 

  

     Aldea des Tapuyos Rugendas -1824 
 



 

 O Mundo em Revolução: Transformações sociais e Políticas nos Séculos 

XVIII e XIX 

 INSTRUÇÕES: 

 Ler a introdução (pág.61). 

 Perceber que a Revolução Industrial iniciou- se na Inglaterra e quais 

fatores do pioneirismo inglês e que nos séculos seguintes espalhou -se 

para outros países da Europa. (pág.62/63).   

 Entender que o trabalho é que dá valor ao produto fabricado, e que o 

processo do qual o capitalista obtém o lucro chama-se mais valia 

(Pág.66). 

 Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 

desdobramentos na Europa e no mundo. (pág.74/75/76/77/79) 

 Ler o Pense sobre isso (pág.81). 

 Ler o Momento Cidadania (pág.83). 

 

                                ATIVIDADES 

01)  Preencha os espaços abaixo. 

 

a) A Revolução Industria foi fruto de um longo período de transformação das 

relações de produção. Iniciada na _________(país).  

b) O ponto de partida deu da Revolução Industrial se deu na 

indústria___________. 

c) Seguida pela construção de___________ e pelo desenvolvimento da 

indústria ______________________. 

 

 

02)  Após a leitura do texto responda as questões. 

 

         Se de início senti humilhação por ver o ser humano aniquilado, funcionando 

como uma máquina, considerei, os grandes benefícios que poderão surgir um dia 

como resultado dessas descobertas da ciência: a força brutal dominada, o trabalho 

material realizado em menos tempo, a possibilidade de o ser humano ter mais tempo 

para o lazer e para o cultivo da sua inteligência. 

    Mas para que esses benefícios se tornem realidade, se faz necessária uma 

revolução social. Ela virá! Porque Deus não revelou às pessoas essas admiráveis  

invenções para torná-las escravas. 

 
(Flora Tristan.Promenades dans Londres. Citado por: Armelle Bonin-Kerdon et al. Historie: 

Héritages européens. Paris, Hachete,1981,p.151) 
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a)  Procure no dicionário o significado de revolução. 

b) O que você entendeu dessa frase de Flora Tristan: mas para que esses 

benefícios se tornem realidade, se faz necessária uma revolução social. 

Você acha que o avanço da tecnologia é um benefício para todos? 

Explique. 

 

 

03)  A Revolução Francesa pôs fim ao Antigo Regime, em prevaleciam o 

absolutismo e as relações de servidão.  A Revolução Francesa estava 

fundamentada no Lema? 

 

04)    Observe a imagem e responda as questões a abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Procure no dicionário o significado da palavra Constituição. 

b) Após a análise da charge abaixo, explique o você entendeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E o Brasil se Torna Um País Independente 

 INSTRUÇÕES: 

 Ler a introdução (pág.95). 

 Entender o processo de independência das colônias europeias na 

América. (pág.95/96).   

 Perceber que os europeus instalaram na América sistemas de produção 

que geravam muitos lucros para a metrópole. (96/97). 

 Entender as revoltas dos colonos contra a metrópole portuguesa como: 

Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana (pág.104). 

 Entender e analisar o Bloqueio Continental e os motivos da transferência 

da família Real para o Brasil (pág.105/106) 

 Entender os motivos da Revolução Liberal do Porto, o dia do Fico e o 

processo de independência do Brasil, a coroação de D. Pedro I como 

imperador, e que independência do Brasil não modificou as relações de 

trabalho, dando continuidade a escravidão (pág.107/108/109) 

 Ler Pense sobre e  Momento Cidadania (pág.110). 

 

 ATIVIDADES  

 

01) Após a leitura do texto assinale alternativa correta. 

“Ser livre 

um povo livre vive num país livre 

na cidade livre, na rua livre, na casa livre 

colônia e escravidão 

caminham na mesma direção 

quem declara independência 

e não declara abolição 

vai ver não é livre nada 

apenas mudou de patrão 

A Liberdade da Nação é a 

Soma das liberdades de cada cidadão”. 

(Milton Nascimento e Fernando Brant) 

Após a independência do Brasil:  

a) Os escravos podiam votar e ser votados. 

b) O trabalho escravo passou a ser remunerado 

c)  Os escravos não eram mais castigados pelo seu senhor. 
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d) Não houve alteração nas relações de trabalho, pois não foi abolida a 

escravidão. 

 

Após a leitura do texto responda as questões 02 e 03 

 

Simón Bolivar, o Defensor da Democracia 

 

      Simon Bolivar ficou conhecido como “o libertador” por ter se destacado na luta pela 

libertação das colônias hispano-americanas. sempre se mostrou a favor dos ideais 

democráticos. 

        Em 1819, no congresso de Angostura, proferiu um discurso por ocasião da elaboração 

da constituição da Venezuela, em que esses ideais aparecem claramente: 

         Legisladores: a prática da autoridade de um mesmo indivíduo tem sido frequentemente 

o fim dos governos democráticos. Repetidas eleições são uma necessidade para os sistemas 

populares, porque nada é tão perigoso quanto deixar o poder, por longo tempo, nas mãos de 

um mesmo cidadão. O povo acostuma-se a obedecê-lo, e ele, a mandar. Aí está a origem da 

usurpação e tirania. 

     Não somos europeus. Não somos indígenas. Antes, uma mistura entre os primitivos e os 

espanhóis. 

      A escravidão é a filha das trevas, um povo ignorante é um instrumento cego de sua própria 

destruição: a ambição e a intriga abusam da credulidade e da inexperiência de todo 

conhecimento político, econômico ou civil. 
 

 (Adaptado de: M.L.Bertolotto e E.  A Corrêa (orgs). Bolivar. São Paulo, Ática,1993, p.117/8.                  

 

02) 

a)  Por que Bolívar ficou conhecido como o “libertador”? 

b) Na sua opinião, Bolívar, desejava transformações políticas e sociais 

para a América? 

03) 

a) Retire do texto a parte que Bolívar comenta sobre a etnia do povo 

sul americano.   

b) Explique a frase “a escravidão é a filha das trevas”. 

 

 

04) A frase abaixo se refere a fuga da família Real para o Brasil. 

“Não corram tanto! Vão achar que estamos fugindo!” 
(D. Maria a Louca, mãe de D. João VI). 

Qual foi o principal motivo que fez a família Real Portuguesa vir para o 

Brasil 



05)  Complete o quadro com as funções de cada poder. 

Dispõe o art. 2.º da Constituição Federal de 

1988: 

"São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, 

o Executivo e o Judiciário". 

Constituição: Leis de um país 

 

PODER FUNÇÃO 

Poder Executivo  

Poder Legislativo  

Poder Judiciário  

 

 

 


