
 

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL 

DATA: 16/12/2019 VALOR: 20 PONTOS NOTA: 

DISCIPLINA: HISTÓRIA SÉRIE: 1ª SÉRIE TURMA: ANCHIETA 

NOME COMPLETO:  Nº 

 

01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 
 

 Brasil Colônia (Sociedade; Período Pré-Colonial; Economia Açucareira e Mineradora; 

Escravidão). 

 Iluminismo. 

 Revolução Industrial. 

 Independência dos Estados Unidos da América. 

 Revolução Francesa.   

 

 

 

02. ORIENTAÇÕES 

 Este trabalho contém 20 questões: 15 abertas e 05 fechadas no valor total de 20 pontos (1,0 cada 

questão). As respostas deverão ser redigidas à mão e entregues no dia da prova de recuperação. 

 O Aluno deverá orientar seus estudos pelo livro, e as anotações feitas no caderno, sendo também 

interessante, a pesquisa em outros meios de informação.  

 Para o melhor aproveitamento dos estudos, recomenda-se que o aluno refaça as provas e os 

exercícios dados durante o ano.  

 O trabalho deve conter todos os dados de identificação do aluno. 

 

 

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 

▪ Trabalho – Valor: 20 pontos (1,0 cada questão)  

  Data de entrega: 16/12/2019 (no dia da prova). 

 

▪ Prova – Valor: 80 pontos (Data: 16/12/2019) 

  A prova constará de 15 questões, sendo 10 questões discursivas e 05 objetivas. 

 

 

 

 

 

                                                                                     BOM TRABALHO E SUCESSO!!!     

        

 

Carlão  

 

 

 

 



QUESTÃO 01 

Quando os portugueses chegaram ao Brasil encontraram uma terra praticamente inexplorada e um litoral com 

potencial para a exploração. Nesse sentido, DETERMINE produto explorado pelos portugueses no Brasil 

(no período pré-colonial). INDIQUE quem trabalhou para os portugueses, o que eles receberam em troca do 

trabalho que realizavam na coleta e transporte desse produto e o nome que recebe esse tipo de troca. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 02 

CARACTERIZE o sistema de plantation utilizado na exploração econômica do Brasil colonial. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Leia o trecho abaixo e responda ao que se pede nas questões 03 e 04 

 

 “No Brasil, costumam dizer que para os escravos são necessários três PPP, a saber, pau, pão e pano. E, posto 

que comecem mal, principiando pelo castigo que é o pau, contudo, prouvera a Deus que tão abundante fosse o 

comer e o vestir como muitas vezes é o castigo”. (André João Antonil. Cultura e opulência do Brasil por 

suas drogas e minas. 1711)  

 

QUESTÃO 03 

EXPLIQUE a crítica ao sistema escravista feita pelo autor do trecho apresentado. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 04 

APONTE 02 (dois) motivos que explicam a introdução em larga escala da escravidão negra no Brasil 

colonial. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 05 

"Com a grande propriedade monocultural, instalou-se no Brasil [Colonial] o trabalho escravo... [estes] 

elementos são correlatos e derivam das mesmas causas." (Caio Prado Jr. História Econômica do Brasil.) 

Apoiando-se na empresa colonial açucareira do nordeste do Brasil, ANALISE os principais fatores que 

contribuíram para a forte correlação entre os três elementos básicos indicados no trecho acima (grande 

propriedade, monocultura e escravidão). 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 06 

EXPLIQUE o que foi o sistema de Capitanias Hereditárias. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

"Cada ano, vêm nas frotas quantidade de portugueses e de estrangeiros, para passarem às minas. Das cidades, 

vilas e recôncavos e sertões do Brasil, vão brancos, pardos e pretos, e muitos índios, de que os paulistas se 

servem. A mistura é de toda a condição de pessoas: homens e mulheres, moços e velhos, pobres e ricos, 

nobres e plebeus, seculares e clérigos, e religiosos de diversos institutos, muitos dos quais não têm no Brasil 

convento nem casa".  (André João Antonil. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. 1711)  

 

QUESTÃO 07 

A corrida do ouro às minas brasileiras ocorrida nas primeiras décadas do século XVIII, proporcionou 

significativas mudanças na economia e na sociedade coloniais. ANALISE as principais mudanças ocorridas 

no Brasil com a mineração 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



QUESTÃO 08 

DENOMINE e EXPLIQUE 02 (dois) impostos cobrados na região das minas, no século XVIII. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 09 

IDENTIFIQUE 02 (dois) filósofos iluministas e EXPLIQUE as ideias defendidas por cada um deles. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 10 

CONSTRUA uma frase historicamente correta estabelecendo a relação entre Revolução Industrial, trabalho 

livre assalariado e abolição do trabalho escravo. 

  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 11 

RELACIONE a industrialização inglesa, na primeira Revolução Industrial, com o ouro brasileiro. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 12 

RELACIONE a Guerra dos Sete Anos ao processo de Independência dos Estados Unidos da América. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 13 

EXPLIQUE, no contexto da Independência dos EUA, o que foi:  

 

A) Lei do Açúcar 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

B) Lei do Chá 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 14 

CARACTERIZE a política, a economia e a sociedade francesa às vésperas da Revolução de 1789. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Observe a imagem abaixo para responder ao que se pede na questão 15 

 

 

(Fonte: https://www.google.com.br) 

QUESTÃO 15 

 

CONSTRUA, a partir da imagem acima e dos seus conhecimentos sobre a matéria, um texto sobre as 

camadas sociais na França do século XVIII (período pré Revolução Francesa). 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 16 

 

A política econômica do mercantilismo explica, no Brasil Colônia, a 

 

A) decadência da economia de subsistência no Nordeste.  

B) introdução do trabalho assalariado na agricultura.  

C) prática econômica da substituição de importações.  

D) implementação da indústria têxtil no Sudeste.  

E) implantação da empresa agrícola açucareira. 

 

https://www.google.com.br/


QUESTÃO 17 

Sobre o iluminismo, é correto afirmar que 

 

A) defendia a doutrina de que a soberania do Estado absolutista garantiria os direitos individuais e 

eliminaria os resquícios feudais ainda existentes. 

B) propunha a criação de monopólios estatais e a manutenção da balança de comércio favorável, para 

assegurar o direito de propriedade. 

C) criticava o mercantilismo, a limitação ao direito à propriedade privada, o absolutismo e a desigualdade 

de direitos e deveres entre os indivíduos. 

D) acreditava na prática do entesouramento como meio adequado para eliminar as desigualdades sociais e 

garantir as liberdades individuais. 

E) consistia na defesa da igualdade de direitos e liberdades individuais, proporcionada pela influência da 

Igreja Católica sobre a sociedade, através da educação. 

 

QUESTÃO 18 

"Os filósofos adulam os monarcas e os monarcas adulam os filósofos".  Assim se refere o historiador Jean 

Touchard à forma de Estado europeu que floresceu na segunda metade do século XVIII.  Os "reis filósofos", 

temendo revoluções sociais, introduziram reformas inspiradas nos ideais iluministas. Estas observações se 

aplicam 

 

A) às Monarquias Constitucionais. 

B) ao Despotismo Esclarecido. 

C) às Monarquias Parlamentares. 

D) ao Regime Social-Democrático. 

E) aos Principados ítalo-germânicos. 

 

 

QUESTÃO 19 

A convocação da Assembleia dos Estados Gerais por Luís XVI, em 1789, considerada como um dos fatos 

desencadeadores da Revolução Francesa tinha por finalidade, originalmente,  

 

A) isentar a burguesia francesa das taxas que pagava ao Tesouro Real.  

B) promover a união nacional frente às disputas coloniais com a Inglaterra.  

C) fortalecer a participação do Terceiro Estado na política e economia francesas.  

D) transformar a monarquia absolutista em monarquia constitucional.  

E) autorizar o rei a cobrar impostos das camadas sociais privilegiadas. 

 

QUESTÃO 20 

“Em 4 de julho de 1776, as treze colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América 

(EUA) declaravam sua independência e justificavam a ruptura do Pacto Colonial. Em palavras 

profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus 

direitos inalienáveis: o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos 

governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Esses conceitos 

revolucionários que ecoavam o Iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude treze anos mais 

tarde, em 1789, na França”.  (Emília Viotti da Costa. Apresentação da coleção. In: Wladimir Pomar. 

Revolução Chinesa. São Paulo: UNESP, 2003 - Adaptado).  

 

Considerando o texto acima, acerca da independência dos EUA e da Revolução Francesa, assinale a opção 

correta.  

 

A) A independência dos EUA e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se 

baseavam em princípios e ideais opostos.  

B) O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americana no 

apoio ao absolutismo esclarecido.  



C) Tanto nos EUA quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos 

considerados essenciais à dignidade humana.  

D) Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da 

independência norte americana.  

E) Ao romper o Pacto Colonial, a Revolução Francesa abriu o caminho para as independências das colônias 

ibéricas situadas na América. 

 

 

 

 

 

 


