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Sugestão de Atividades – História
8º ano – Unidade 1

1. Durante a União Ibérica, a Inglaterra e a Holanda, inimigas da Espanha, atacaram colônias 
portuguesas. Importantes partes do Império colonial lusitano foram perdidas e o que foi mantido já 
não proporcionava os mesmos lucros do passado. Portugal foi obrigado a assinar um tratado com 
a Inglaterra, como recompensa pelo auxílio inglês na luta contra os holandeses. Explique em que 
consistia esse tratado.

2. Complete o quadro com o significado de cada organização:

Companhia Geral de 
Comércio do Brasil

Conselho Ultramarino

3. Assinale a alternativa que NÃO faz parte da rotina dos bandeirantes.
a) Destruição de quilombos.
b) Apresamento de indígenas.
c) Busca por pedras preciosas.
d) Conquista de novos territórios.
e) Trabalhos comunitários em estabelecimentos públicos.

4. (UEL–PR) As “entradas” e as “bandeiras” tiveram um papel importante durante parte da história 
do Brasil Colonial. As “entradas” eram expedições:
a) oficiais da Coroa portuguesa nos séculos XVI e XVII, que tinham como finalidade o reconheci-
mento do território; as “bandeiras” eram expedições particulares ocorridas no século XVIII, como 
o objetivo exclusivo de encontrar ouro.
b) de particulares, ocorridas nos séculos XVI a XVIII, objetivando reconhecer o território e locali-
zar minerais; as “bandeiras” eram expedições oficiais, ocorridas nos séculos XVII e XVIII, com o 
objetivo de encontrar metais preciosos, capturar índios e negros foragidos.
c) oficiais da Coroa portuguesa, ocorridas entre os séculos XVI e XVIII, com o objetivo de reco-
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nhecer o território e localizar metais preciosos; as “bandeiras” eram expedições organizadas por 
particulares, ocorridas entre os séculos XVI e XVIII, objetivando a localização de metais preciosos 
e a captura de índios e negros foragidos.
d) de particulares durante os séculos XVI a XVIII, que foram responsáveis pelo descobrimento da 
Amazônia; as “bandeiras”, expedições oficiais da Coroa portuguesa, ocorridas nos séculos XVIII e 
XIX, foram responsáveis pelo descobrimento de Paranaguá e de Guaíra.
e) oficiais da Coroa portuguesa, ocorridas entre os séculos XVIII e XIX, com o objetivo de captu-
rar índios e negros aquilombados; as “bandeiras” eram expedições particulares, organizadas nos 
mesmos séculos, que tinham por objetivo fundar vilas.

5. Complete com V (verdadeiro) e F (falso)
a) A criação da Companhia de Jesus ocorreu durante a Contra-Reforma. (….)
b) A criação da Companhia de Jesus foi uma medida para a contenção do protestantismo. (     )
c) O fundador da Companhia de Jesus foi o padre Manuel da Nóbrega (     )
d) A Companhia de Jesus foi criada em Portugal. (     )

6. Leia atentamente:

Não é uma educação imposta, mas um espaço de troca de conhecimentos, no qual eles 
tentam entender o modo como nós, nãoíndios, compreendemos o mundo, ao mesmo tempo que 
nos ensinam a sua visão sobre o mundo em que estão imersos (…) É a maior prova de que, pela 
aceitação das diferenças, é possível um convívio construtivo entre segmentos diferenciados da 
população brasileira.

Lição Ianomâmi. Família Cristã. São Paulo: Paulinas, 1999.

a) Retire do texto uma frase que indique o confronto de uma nova cultura, pelos jesuítas sobre os 
índios brasileiros.
b) De acordo com os seus estudos, cite quais as atividades dos índios nas missões.
c) Realize uma ilustração que represente o convívio do índio com os padres nas missões.
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7. Pinte cada área de acordo com a legenda apropriada

 

Liderada pelos irmãos e 
senhores Manuel e 

Tomas. 

Os 500 escravos negros 
anuais, prometidos 
pelos comerciantes 

portugueses, não foram 
entregues. 

Produtos como 
bacalhau, trigo e vinho 
não chegavam às mãos 

dos moradores do 
Maranhão 

Os comerciantes de 
Recife começaram a 

exigir a participação no 
governo local. 

  Revolta de Beckman

  Guerra dos Mascates

8. A rivalidade entre os senhores de engenho e os grandes comerciantes era muito forte em Per-
nambuco. Nesse contexto, os mascates queriam a participar das decisões políticas da região. So-
bre a Guerra dos Mascates, indique as conseqüências do movimento.

9. Complete:
a) Em 1640, ocorreu no Rio de Janeiro um ______________ popular em consequência da deci-
são do _____________ de declarar livres todos os _________________ da América.
b) No ano seguinte, em São Paulo, por tentar aplicar a decisão papal, os ____________________ 
foram expulsos da vila pela população, retornando apenas em 1653.
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c) Na mesma época, a população das capitanias do ___________________ e 
_____________________ protestou contra o aumento nos impostos.

10. “… como seria possível fazer uma mudança de mais de trinta mil índios para outro lado do Rio 
Uruguai sem causar-lhes danos irreparáveis: como transportar sem riscos mais de setecentas mil 
cabeças de gado?...” (Érico Veríssimo). 
Faça uma pesquisa sobre o Tratado de Madrid e relacione-o ao texto citado.


