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Queridos (as) alunos (as) seguem algumas atividades de História para vocês! Vamos 

voltar no tempo… Lá para o final da Idade Moderna. Vamos relembrar quais são os 

quatro grandes períodos da história da humanidade? Observe com atenção a imagem 

abaixo: 

ATIVIDADE 1: Períodos da História 

	
	
[imagem	retirada	de	https://conhecimentocientifico.r7.com/voce-sabe-como-e-a-divisao-da-historia-em-periodos/] 

a) CITE o acontecimento que marca o início da Idade Moderna. INDIQUE qual o 

século deste acontecimento. 

b) CITE o acontecimento que marca o fim da Idade Moderna. INDIQUE qual o século 

deste acontecimento. 

No 7° ano vocês estudaram alguns acontecimentos importantes da Europa Ocidental 

durante a Idade Moderna, tais como: o Renascimento Cultural (sécs. XIV-XVI) e a 

Expansão Marítima e Comercial (séc. XV). Escreva um parágrafo explicando o que foi 

cada um desses acontecimentos a partir do que você lembra sobre esses temas. Caso 



seja difícil lembrar consulte o seu livro de história do 7° ano ou então realize uma 

pesquisa nos sites a seguir:  

Sobre o Renascimento:  https://brasilescola.uol.com.br/historiag/renascimento.htm  

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/teste-quiz-sobre-renascimento/ 

Sobre a Expansão Marítima e Comercial: https://ensinarhistoriajoelza.com.br/viagens-de-

colombo-a-polemica-do-descobrimento/ 

 
ATIVIDADE 2: As Monarquias Absolutas 
 
Outra novidade que marcou o início da Idade Moderna (século XV) na Europa Ocidental 

foi o fortalecimento do poder dos reis (=monarca) e a unificação política dos reinos, 

originando o surgimento dos chamados Estados Modernos. Esses “Estados” eram reinos 

de grandes extensões territoriais que tinham suas próprias leis, um exército permanente, 

uma única língua, moeda própria, uma religião oficial e um governo forte e centralizado 

nas mãos de um rei. Essa forma de governo, na qual o poder está concentrado no rei, é 

chamada de Monarquia Absoluta. A centralização política dos reinos aconteceu de 

forma gradativa (ou seja, aos poucos ao longo do tempo) e não foi igual em toda a 

Europa. Esse processo deu origem aos reinos de Portugal, Espanha, Inglaterra e França. 

 

Na França a centralização do poder nas mãos do rei atingiu o seu auge no reinado de 

Luís XIV (1661-1715), o chamado “Rei Sol”. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse 

rei? 

Acesse o link https://ensinarhistoriajoelza.com.br/o-retrato-do-absolutismo-monarquico/ e 

leia o texto sobre o retrato do Rei Luís XIV da França. Depois, responda as questões a 

seguir: 

a) Quem foi o artista que pintou o retrato de Luís XIV? 

b) OBSERVE os retratos do rei Luís XIV da França e do rei Carlos I da Inglaterra no 

sub item Descrição da obra. De acordo com o texto o retrato do rei Carlos I serviu 

de inspiração para a pintura do rei Luís XIV. APONTE semelhanças e diferenças 

entre essas duas pinturas: 

c) LEIA o sub item As regalias: símbolos do poder prestando atenção no 

significados dos símbolos e como eles aparecem na imagem do retrato de Luís 



XIV. OBSERVE também com atenção o infográfico que está no final do texto. 

EXPLIQUE o que são regalias ou insígnias: 

d) No sub item do texto A tradição do retrato real a autora diz que o retrato do rei 

Luís XIV tornou-se uma imagem real “arquetípica”. Procure no dicionário o 

significado da palavra “arquetípica”. Depois observando as imagens dos retratos 

dos outros reis que aparecem no texto (Luís, XV; Luís XVI; Luis XVIII; D. João VI) 

EXPLIQUE porque o retrato do rei Luís XIV pode ser considerado um arquétipo da 

imagem real:  

e) EXPLIQUE de que forma o retrato real foi utilizado para fins políticos como 

instrumento de propaganda dos governos monárquicos:  

 

O Palácio de Versalhes foi o centro da corte francesa no século XVII,  sendo a principal 

residência real da França de 1682 até a Revolução Francesa (1789). Que tal fazer uma 

visita virtual pelo Palácio de Versalhes? Explore o site 

https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles 

No site https://lisboasecreta.co/500-museus-virtuais-visitar-gratis/ você vai encontrar 

disponível um vídeo sobre o Palácio de Versalhes. Ainda que o áudio esteja em francês 

a visualização das imagens nos oferece uma boa dimensão deste Palácio. Você também 

pode explorar o site http://lisboa.360portugal.com/ e conhecer o Paço Ducal de Vila 
Viçosa dentre outros palácios portugueses (dos séculos XVIII e XIX), como também 

castelos e fortificações da Idade Medieval e o que mais você tiver curiosidade. 

 
ATIVIDADE 3: Explorando mapas históricos  
 
No link a seguir você vai encontrar uma coleção de mapas históricos. 

http://rumsey.geogarage.com/index.html  

Explore o site! Anote o que achou interessante. Tente encontrar: o mapa de Portugal de 

1780; da Espanha de 1701; da Europa de 1787; da América do Sul de 1787; da América 

do Norte de 1733 e de 1786. 

 

ATIVIDADE 4: A Colonização da América  
Em Portugal a centralização do poder nas mãos do rei aliada `a posição geográfica 

favorável do reino e ao conhecimento que os portugueses detinham sobre a navegação 



foram fundamentais para que eles iniciassem as Grandes Navegações no começo do 

século XV. Em seguida os espanhóis também aventuraram-se pelos mares. Portugueses 

e Espanhóis tentavam encontrar um caminho marítimo ligando a Europa `as “Índias”, 

entendida pelos europeus, naquela época, como as diferentes regiões do continente 

Asiático: a China, o Japão e a Índia. 

A expansão marítima e comercial se desdobrou na chegada dos europeus ao continente 

americano e no início da colonização dos diferentes povos que ali viviam. Esse conteúdo 

vocês estudaram no 7° ano. Vamos relembrar como funcionava a colonização? 

COMPLETE os espaços do texto utilizando o banco de palavras abaixo: 

 
Colônia – Escravos – Lucros – matérias-primas – Metrópole – Monopólio comercial 

– Pacto colonial – Produtos manufaturados – Produtos Tropicais 

 
“Quando se estabelece um sistema de dominação entre povos, o conquistador, conhecido 

como ______________, procura garantir a ocupação do território conquistado, chamado 

de _______________. Dominar significava ocupar o território colonial e explorar suas 

riquezas. 

A colônia deveria fornecer _________________ e ________________ `a metrópole e 

esta, por sua vez abastecer os territórios coloniais de ________________ e de 

___________________, como tecidos, louças, armamentos, ferramentas de trabalho, etc. 

Esse fluxo de produtos proporcionava, portanto, grandes ________________ para os 

comerciantes das metrópoles. 

Essa forma de organização das relações econômicas entre colônia e metrópole foi 

estabelecida a partir do __________________, ou seja, foram criadas e impostas `as 

colônias várias regras e princípios determinando o modo de funcionamento da economia 

colonial e as obrigações que deveriam ter com a metrópole. 

O principal, contudo, é que a colônia deveria manter relações comerciais com a 

metrópole, ou seja, estava sujeita ao ______________________ . Assim, era a 

metrópole, quem estabelecia os preços de compra dos produtos agrícolas coloniais, 

sempre muito inferiores aos que alcançariam no mercado livre europeu. Da mesma 

maneira, eram os europeus que fixavam os preços de tudo que era vendido nas colônias, 

sempre muito superiores aos praticados no mercado europeu”. 

 

ATIVIDADE 5: Vocabulário histórico ilustrado 



 
A partir do que você aprendeu nesse conjunto de atividades ELABORE, em uma folha de 

papel branco, um Vocabulário Histórico Ilustrado dos termos a seguir. A sua tarefa é 

definir com as próprias palavras o significado de cada termo e, em seguida, fazer um 

desenho representando visualmente o significado que você escreveu desta palavra. 

- Monarquia Absoluta; 

- Estados Modernos; 

- Manufatura; 

- Produtos agrícolas; 

- Colônia; 

- Metrópole; 

- Pacto Colonial; 

 


