
 

 

 

 

 

 

 
ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS PARA A RECUPERAÇÃO FINAL DE HISTÓRIA  

8º ANO 

Estamos terminando o ano e há alguns conceitos históricos que você precisa entender melhor para ir bem 

preparado para o 9º ano. Por isso, foram selecionados os principais conteúdos dos principais módulos estudados 

durante o ano letivo para você revisar. Essa revisão são os conceitos básicos que você deve ter para seguir para o 

próximo ano.  Abaixo estão listados os conteúdos e o que você precisa revisar de cada módulo. Não deixe de utilizar 

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

Você pode fazer pesquisas na internet para aprofundar seus conhecimentos.  

 

Módulos 3: A política econômica dos reis modernos 

- Definição de mercantilismo 

- Princípios do mercantilismo: estímulo ao comércio, protecionismo alfandegário, balança comercial favorável, 

metalismo e exploração de colônias. 

 

Módulo 5: Iluminismo 

- O que foi o Iluminismo (definição, período, características); 

- o que foi a Enciclopédia e a importância desse livro para o Iluminismo; 

- Pensadores Iluministas e suas teorias (Locke, Rousseau, Voltaire e Montesquieu); 

 

Módulo 7: A Revolução Francesa – Absolutismo X Iluminismo 
- Antecedentes da Revolução: situação social, política e econômica da França pré-revolução; a convocação da 

Assembleia dos Estados Gerais; a Assembleia Nacional Constituinte;  

- A Tomada da Bastilha, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão; os símbolos da Revolução (bandeira 

tricolor, imagem da mulher jovem representando a liberdade, o barrete frígio vermelho, os sans-cullotes) 

  

Módulo 8: O ouro no Brasil (século XVIII) 

- Mudanças no Brasil Colonial com a descoberta do ouro: urbanização, interiorização, mudança do eixo econômico e 

da capital, comércio interno, crescimento demográfico; 

- A situação dos escravos no século XVIII; 

- O controle de Portugal: Intendência das Minas, Casas de Fundição, impostos (quinto, capitação, derrama); 

 

Módulo 9: O liberalismo contra o pacto colonial 

- As ideias iluministas no Brasil (a interpretação para cada classe social - a elite, as classes médias, a população pobre 

e os escravos); 

- A Inconfidência Mineira; 

 

Módulo 10 : A família real no Brasil e a Independência 

- O Bloqueio Continental e a vinda da família real para o Brasil; 

- A chegada à Salvador e a Abertura dos Portos (relação com o fim do pacto colonial); 

- O Tratado de Navegação e Comércio (1810); 

 

Módulo  11:  A organização do Brasil independente – o processo constitucional 

- A outorga da 1ª Constituição Brasileira (1824) e os principais aspectos da Constituição de 1824; 

- Análise comparativa entre a Constituição de 1824 e a Constituição de 1988 (atual).  

 

Módulo 13: A Revolução Industrial 

- O que foi a Revolução Industrial? 

- Razões do pioneirismo inglês na Revolução Industrial 

- As classes sociais na Revolução Industrial: burgueses/capitalistas e operários/proletariado 

- Condições de vida do proletariado na Revolução Industrial 
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