
FICHA DE TRABALHO DE HISTÓRIA – 8º ANO 
 

1. Lê atentamente o texto que se segue: 
Ao longo do séc. XV os europeus abriram novos horizontes à humanidade e 

puseram em contacto povos e culturas, muitos deles desconhecidos entre si. Tentando 
ultrapassar a grave crise económica iniciada no séc. XIV e, motivados pela curiosidade, 
partiram para uma extraordinária aventura: a Expansão. 
            Natércia Crisanto 
1.1. Identifica o país pioneiro na expansão marítima. 
1.2. Explica os condicionalismos que levaram esse mesmo país a enveredar por 

tal aventura. 
 
2. Observa atentamente o mapa que se segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. A partir dos dados 
constantes no mapa, 
analisa a importância da 
conquista de Ceuta para 
os portugueses. 
 
 
 
 

3. Observa o mapa. 
 

 
3.1. Identifica o 
meridiano M e 
relaciona-o com o 
contexto de rivalidade 
luso-castelhana. 
 
3.2. Mostra a impor-
tância da rota R para a 
economia portuguesa 
da primeira metade do 
século XVI e para a 
mundialização da 
economia. 
 
 

 



4. Com a chegada de Vasco da Gama à Índia em 1498, estava finalmente traçada a 
Rota do Cabo. Iniciava-se assim um período de grande importância para o comércio 
português, que a Política de Sigilo e a cláusula do Mare Clausum, manteriam até 
meados do século XVI. 

 
4.1. Indica os objectivos da Viagem de Vasco da Gama.  
4.2. Explica o sistema utilizado pelo Rei D. Manuel para garantir o controlo do 

comércio com o Oriente. 
           
5. Perante a resistência dos indianos e a concorrência dos outros povos que até aí 

dominavam o comércio de especiarias, resolveu o Rei português D. Manuel, enviar 
para a Índia os primeiros Vice-Reis. 

 - Descreve a política seguida por D. Francisco de Almeida e Afonso de 
Albuquerque para concretizar o domínio do comércio do Oriente.   
   

6. Como sabes, o Brasil foi descoberto em 1500. No entanto, até 1530 este território 
não representou grande valor para a economia nacional. A viragem para o outro 
lado do Atlântico só se efectuou a partir daquela data.  

 
6.1. Explica as circunstâncias da descoberta do território brasileiro. 
6.2. Descreve o tipo de exploração efectuada no Brasil até 1530. 
6.3. Relaciona a importância do Brasil e a exploração económica que se verifica 

a partir de 1530 com a decadência do comércio do Oriente.    
 
7. Explica o desenrolar do comércio triangular e relaciona-o com o 

desenvolvimento da produção do açúcar e do tabaco brasileiros. 
 
 
 
 
         

     BOM TRABALHO! 


