
 
 
 
 

 

ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS PARA A RECUPERAÇÃO DE HISTÓRIA  

 2º TRIMESTRE – 8º ANO 

 

Profª Carol Baruel  

 

Estamos terminando mais um trimestre e há alguns conceitos históricos que você precisa entender 

melhor. Por isso, essa orientação de estudos para recuperação de conteúdos é uma proposta para ajudar no 

estudo e na melhor compreensão do que estudamos ao longo dos últimos meses. A proposta é você 

responder as questões e estudá-las, dessa forma você estará estudando os conteúdos. Utilize os textos e 

exercícios da apostila, além do blog (professoracarolbaruel@blogspot.com.br) como material de apoio. Você 

pode pesquisar em livros e na internet também. 

 

VAMOS COMEÇAR? 

Módulos 9 e 10: O OURO NO BRASIL  

1. Explique a diferença entre entradas e bandeiras. 

2. Quando descobriram o ouro no Brasil? Em qual região? 

3. Os paulistas descobriram o ouro no Brasil e por causa disso, houve um conflito armado. Qual foi esse 

conflito e qual a principal reclamação dos paulistas? 

4. A mineração trouxe modificações para a colônia. Explique: 

a) Interiorização 

b) Urbanização 

c) Aumento populacional 

d) Mudança de eixo econômico 

e) Crescimento do mercado interno. 

5. Observando a imagem sobre a sociedade mineradora (nos slides da aula), explique a diferença entre as 

classes sociais existentes no Brasil na sociedade mineradora e na sociedade açucareira. 

6. Faça um pequeno texto sobre a condição de trabalho e de vida dos escravos na região das minas. 

7. Explique quais eram os objetivos da Intendência das Minas e quais os principais impostos cobrados. 

8. Por que as Casas de Fundição foram criadas? Qual era seu principal objetivo? 

9. Explique o principal objetivo da Revolta de Felipe dos Santos. 

10. Elabore um pequeno texto explicando a Inconfidência Mineira. 

11. Elabore um pequeno texto explicando a Conjuração Baiana. 

 

Módulo 10: A FAMÍLIA REAL NO BRASIL E A INDEPENDÊNCIA 

1. Explique o principal motivo da vinda da família real portuguesa para o Brasil. 

2. Explique o que foi e qual a importância da Abertura Dos Portos Às Nações Amigas, realizada por D. João 

ao chegar em terras brasileiras. 

3. Em 1810, D. João assinou o Tratado de Navegação e Comércio. Explique esse tratado e qual país foi o 

maior beneficiado por ele.  

4. Essas modificações beneficiaram a elite colonial brasileira. Explique o porquê.  

5. Elabore um pequeno texto explicando o que foi a Revolução Liberal do Porto. 

6. Explique o que foi: 

a) O Dia do Fico:  

b) O Cumpra-se:  

7. Explique a causa imediata de D. Pedro ter declarado a Independência do Brasil no meio de uma viagem, 

às margens do rio Ipiranga. 

8. A Independência do Brasil modificou a situação da população brasileira? Explique. 
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